
Maak een
frisse start!

Johan Goossens: 
 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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Anouk laat jou 
stralen met de 
perfecte coupe!

Elke dag
    feestelijk!

MAAK 
ONLINE EEN 
AFSPRAAK 
VIA ONZE
WEBSITE

Een perfecte coupe
Voor een fi jnzittend kapsel is een goede coupe een eerste vereiste. 
Hiervoor ben je bij ons aan het juiste adres. Ons team traint regelmatig 
onder leiding van topkappers op de laatste modelijnen en kniptechnieken. 
Als je bij ons binnen stapt, zeg dan eens niet “Doe maar weer hetzelfde”, 
maar daag ons uit. 

Iets te vieren?
In onze salon ben je aan het juiste adres voor een feestelijk kapsel. 
Of het nu trendy of klassiek moet zijn, wij hebben voor alle gelegenheden 
het perfecte kapsel.

DUS WIL JE ELKE DAG STRALEN? 
MAAK DAN METEEN EEN AFSPRAAK BIJ KAPSALON ANOUK!

Tongelresestraat 427 Eindhoven  |  040-2027061
kapsalonanouk@gmail.com  |  www.kapsalonanouk.nl
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Eindhoven Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Eindhoven



COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Frans Pijnenburg
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN  Maaike van Helmond, 
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Yvonne wesling
EINDREDACTIE Anouk Jacobs

Like ons op Facebook.com/EindhovenBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Eindhoven 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die 
39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

EINDHOVEN

BEST-OIRSCHOT

DE PEEL

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in 
jouw regio? 
Zo hebben we ook De Peel Bruist en Best-Oirschot Bruist.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste 
mensen is het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen 
vol frisse moed, maar er zijn ook heel wat mensen die hier 
minder enthousiast van worden. Behoor jij tot die laatste groep? 
Dan heb je misschien wel last van de vakantieblues. Je leest er 
meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan 
Goossens. Hij staat te trappelen om deze maand weer het theater 
in te gaan met zijn show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview 
dat we met hem hadden. Goede tip voor als jij wel last hebt van 
zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: reserveer kaartjes voor deze show. 
Dan heb je iets om naar uit te kijken en daar word je automatisch 
een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt 
voor onze bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan 
ook enthousiast en delen maar al te graag hun inspirerende 
verhalen. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder!

Lea en Marcel Bossers
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VOORZIE JE DROMEN VAN VOORZIE JE DROMEN VAN VOORZIE JE DROMEN VAN VOORZIE JE DROMEN VAN 
EEN STAPPENPLANEEN STAPPENPLANEEN STAPPENPLANEEN STAPPENPLAN
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BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiekiekjes hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start. 

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie prettig 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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 Nick wordt meteen enthousiast als hij het 
over ‘zijn’ hotel heeft. “Het is zo’n mooie 
uitdaging om een hotel als dit op de kaart 
te mogen zetten en te zien dat we daar 
met het hele team ook bijzonder goed in 
slagen”, vertelt hij. “Met Boutique Hotel Ter 
Zand hebben we een uniek hotelconcept 
neer weten te zetten op een unieke locatie.” 
Uniek aan het concept zijn onder andere de 
32 Garden Suites die zich verspreid over het 
terrein bevinden. En ook de 53 kamers in 
het hotel zelf vormen een goede reden om 
hier vaker terug te keren. “Ze zijn sowieso 
gloednieuw en van alle mogelijke gemakken 

Culinair 
onthaasten 
in Zeeland
Op een unieke locatie in Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand van Westerschouwen, 
vind je sinds circa anderhalf jaar het luxe Boutique Hotel 
Ter Zand. “De perfecte plek om uit te waaien en culinair 
te onthaasten aan de Zeeuwse kust”, aldus operations 
manager Nick Peeters.

voorzien. Doordat de kamers over drie 
panden zijn verdeeld, voelt het hier 
bovendien toch aan als een kleinschalig 
hotel waar je als gast alle aandacht krijgt 
die je verdient.” Dat laatste lijkt overigens 
niet alleen zo, het is ook daadwerkelijk het 
geval volgens Nick. “Iedereen die bij ons 
werkt heeft oog voor onze gasten.” 

Faciliteiten 
 Los van de luxe kamers en Garden 
Suites, kunnen de gasten van Boutique 
Hotel Ter Zand nog gebruikmaken 
van diverse andere faciliteiten. “Zo 
verhuren we fi etsen voor onze gasten 
waardoor ze heerlijk de omgeving kunnen 
verkennen en ook zijn gasten (van binnen 
en buiten het hotel) welkom in ons 
restaurant Le Poirier waar verrassende 
gerechten worden bereid met de mooiste 
streekproducten.” Daarnaast kunnen 

BRUISENDE/ZAKEN

ze gebruikmaken van de wellness en de 
fi tness die zich op slechts tweehonderd 
meter van het hotel bevinden. “Dit alles 
maakt het tot het perfecte hotel voor 
leisure gasten, maar ook zakelijke gasten 
zijn bij ons meer dan welkom.”

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede
Tel. 0111-764799
Operations manager: Nick Peeters
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

HET PEREFCTE HOTEL 
VOOR ZOWEL 

LEISURE GASTEN ALS 
ZAKELIJKE GASTEN
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Scan 
de 

QR-code

UNION – FLOW OLD RED
Fashionable arriveren bij 
de vrijmibo of 
superchique naar die 
nieuwe koffi etent om de 
hoek? Met de Union Flow 
cruise je soepel door de 
stad. Met deze 
lichtgewicht, aluminium 
fi ets steel jij 
gegarandeerd de show! 
www.union.nl

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS *
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

DE SLIMME REISTAS
Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 

verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

Heerlijke
nazomer

BRUIST
DealsDeal

Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

www.kastaccessoires.nl

Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 

Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 

De afmetingen van dit uiterst handige en 
voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 

VAN VAN VAN 
€ € € 49.9549.9549.95

NU VOOR  NU VOOR  NU VOOR  
€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN
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nazomer Doe
mee en 

win LEZERSACTIE*
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

*
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 

In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 

Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN

Helemaal van deze tijd zijn 
de industriële schuifdeuren, 
taatsdeuren en scharnier-
deuren met een stoere en 

robuuste uitstraling. 
Industriële schuifdeuren op 
maat komen niet alleen in 
het interieur tot hun recht, 

maar het systeem is 
daarnaast ook zeer geschikt 

voor buiten. Denk hierbij aan 
het ‘afsluiten’ van een 

overkapping of tuinkamer. 
Trek de strakke lijnen en 

industriële uitstraling door 
naar buiten en creëer ook 

hier een geweldige 
functionele blikvanger. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN
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DITJES/DATJESDITJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Nederlanders 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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Lucas Gasselstraat 21 Eindhoven
06-29503533

info@jpmparket.nl  
www.jpmparket.nl

Laminaat is slijtvast, beschikbaar in allerlei patronen en 
kleuren en is amper nog te onderscheiden van massief 
parket. Het laminaatparket waar jouw voorkeur naar 
uitgaat, is beschikbaar in verschillende soorten hardheid, 
afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.

Neem eens een kijkje in de showroom van JPM Parket 
in Eindhoven. Daar krijg je een goed beeld van de 
verschillende laminaatvloeren waaruit je kunt kiezen.

De basis van jouw huis
MET DE 

LAMINAATVLOEREN 

VAN JPM PARKET 

MAAK JE VAN 

IEDER HUIS EEN 

GEZELLIG THUIS

Houten vloeren
• verouderde vloeren
• lamelparket
• multiplankvloer
• tapisparket

Laminaat / PVC vloeren

Onderhoud en renovatie
• Bona Deep Clean Solution
• traprenovatie
• lakken en schuren

Projekten

Wil je 

meer weten 

neem dan gerust 

contact op!

Jean-Pierre 
van de Moosdijk
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 

 Parodontitis
 V erwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

Kom altijd in actie!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

 Gingivitis
  Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 

 Ontstoken tandvlees voorkomen
  Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 



Pak jij na de vakantie de draad weer op?
Met een personal trainer of leuke groepslessen? 
The gym, van TvS Training in hartje Rosmalen is er voor jou!
Divers, betaalbaar en toegankelijk. 

Een gigantisch aanbod, er zit altijd wel wat tussen, zodat ook jij plezier krijgt in sporten. 
7 dagen per week open, ochtenden én avonden.
Bekijk onze website WWW.TVSTRAINING.NL en plan snel jouw GRATIS proefl es in bij 
één van onze gecertifi ceerde trainers.

Vermeld ‘Rosmalen Bruist’ bij je inschrijving en je hoeft geen inschrijfkosten te 
betalen of je krijgt een extra gratis credit op je rittenkaart.

Dorpsstraat 61 te Rosmalen
Molenstraat 6b te Rosmalen

info@tvstraining.nl
0651556724

tvstraining.nl
The Gym Rosmalen: TvS Training

The only way is up

THE GYM: 
TVS TRAINING  
BOKSEN
YOGA
CROSSTRAINING
PERSONAL TRAINING
& MEER

ben je aan het 
juiste  adres voor:

Bij Kim van Kinder Massage Best 

06-23328170
service@kindermassagebest.nl

  kim_kindermassagebest
www.kindermassagebest.nl 

  
AGENDA
WOENSDAG 7 T/M 28 SEPT
Cursus babymassage 
4 lessen locatie 
Viamama Son en Breugel  
  
ZONDAG 2 OKT
Ouder-kind retraite dag voor kids van 4 tot 12 jaar  
Thema: yoga- massage & bloemen en kleur 
Wij nemen jou en je kind graag mee op avontuur in de natuur. 
Kies en vind de bloem die het beste bij jou past. 
Creatieve workshop en hightea  
Geniet van een relaxed dagje uit. 

  
ZONDAG 13 NOV 
Ouder-kind retraite dag
Thema: licht en verbinding
  
  

❤ Babymassage (Elke 1e woensdag van de maand nieuwe lessen)
❤ Kinder Massage (HSK ontspanningsmassage 4 tot 12 jaar)
❤ Chakra massage
  
Ook geeft Kim ouder-kind retraite dagen. 

Wil jij iemand anders of jezelf een 
massage of retraitedag cadeau 

doen? Bestel dan een cadeaubon.
Ik ontmoet je graag. 

Meer info & aanmelden via:

K I J K

O N L I N
E

E
N

BESTEL!•KIJK

ONLI
N

E
E

N
B E S T E L ! •

SCAN OP DEQR-CODEEN KIJK VERDER!

  Haal 
Griekenland 
          in huis!

WIJN
GR I EKSE

TUIN
BEELDEN

TUIN
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Van 9 tot en met 18 september 
2022 beleeft fi lmfestival Film by the 
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en 
kan een breed publiek genieten van 
ruim honderd fi lms uit alle hoeken 
van de wereld. Film by the Sea 
opent dit jaar met de 
spraakmakende Britse komedie 
Good Luck to You, Leo Grande, 
waarin Emma Thompson een vrouw 
van middelbare leeftijd speelt die 
een sekswerker inhuurt. Daarnaast 
zijn er ook dit jaar weer de Specials, 
waaronder het fi lmconcert van de 
fi lmklassieker Blood and Sand in de 
Sint Jacobskerk te Vlissingen, 
uitgevoerd door pianist Daan van 
den Hurk, bijgestaan door 
fl amencogitarist Tijn van der 
Sanden en drums/percussionist 
Frank van der Star.
www.fi lmbythesea.nl

D AGJE UIT
FILM BY THE SEA

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds 
alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op 
het moment dat ze slecht nieuws krijgt, 
komt dochter Sacha thuis en stelt haar 
verloofde aan haar voor. Soof grijpt het 
huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet echter leren zelf ook 
eens hulp toe te laten, dat haar familie 
van haar houdt en dat ze die hulp meer 
dan waard is. SOOF 3 is vanaf 15 
september te zien in de bioscoop.
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Man, vrouw, jong en oud… iedereen is welkom bij Bo Hair. “We kunnen 
bovendien alle mogelijke stijlen knippen; van klassiek tot de meest moderne 
coupes. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends en ontwikkelingen 
volgen wij namelijk regelmatig trainingen waardoor onze vakkennis altijd up-
to-date is.” Bij Bo Hair staan ze dus voor kwaliteit. Maar ook voor persoonlijk 
contact en een bijzonder fi jne sfeer. “Dit alles maakt dat onze klanten elke 
keer weer blij zijn als ze bij ons in de kappersstoel plaats kunnen nemen.”

Tweede vestiging
Van stilstaan is geen sprake bij Bo Hair. Niet alleen blijven ze zich ontwikkelen 
door het volgen van trainingen, maar ook door het openen van een tweede 
zaak. “Onlangs hebben we de deuren geopend van een tweede vestiging in 
Bladel. Daar zijn we natuurlijk supertrots op! En ook daar worden uiteraard alle 
klanten vakkundig en enthousiast geholpen, want dat is waar wij voor staan.”

EEN MOMENT  
VOOR JEZELF!
Een bezoekje aan de kapper moet aanvoelen als een moment van 
ontspanning. Dat is de visie van het enthousiaste en vakkundige 
team van kapsalon Bo Hair. “Bij ons moet je je vrij en thuis voelen”, 
aldus eigenaresse Annemiek Bogers. “En met een glimlach op je 
gezicht en een bij jou passende coupe weer naar huis gaan.”

Maak dus meteen een afspraak bij Bo Hair en geniet van het moment voor 
jezelf!

 Diessenseweg 44, Hilvarenbeek 
013-5051979

Charel Baelemanshofke 14, Bladel 
0497-388448  

www.bo-hair.nl

 Annemiek Bogers
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Beatrix de Rijkweg 8, Eindhoven  |  040-8200777
admin@meliusklinieken.nl  |  www.meliusklinieken.nl
Andere vestigingen: Breda en Goes.

Chronische pijnzorg,

 “Wij werken met een uniek integraal concept, vertelt 
Kenneth van Tilburg, Anesthesioloog-pijnspecialist 
bij Melius Klinieken. “Paramedici, gespecialiseerde 
verpleegkundigen en medisch specialisten 
werken samen vanuit één gebouw en zijn als 
team verantwoordelijk voor de beoordeling en de 
behandeling.”

 Allesomvattende zorg 
 Medius Klinieken richt zich niet alleen op de 
behandeling van patiënten met (chronische) pijn, maar 
ook op preventie (o.a. bij mensen met zware beroepen) 
en nazorg. “Bij het laatste kun je bijvoorbeeld denken aan 
specifi eke beweegprogramma’s waarbij je in een periode 
van twaalf weken onder begeleiding aan de slag gaat om 
je lichaam krachtiger en soepeler te maken.” 

 Geen tijdverlies 
 Het begint allemaal bij een verwijzing door (over het 
algemeen) de huisarts. “Als mensen bij ons aankloppen, 
krijgen ze eerst een gesprek met één van onze 
pijnconsulenten en vervolgens een gesprek met een 
medisch specialist, vaak aangevuld met een analyse van 

Maar liefst één op de vijf Nederlanders heeft last van chronische pijn: van hoofd- en aangezichtspijn tot 
lage rugpijn en pijn na een operatie. Je zou denken dat de zorg dan ook goed geregeld is, maar dat is 

helaas niet altijd het geval. Chronische pijnzorg is in ons land behoorlijk gefragmenteerd. Behandelingen 
van de huisarts, medisch specialist en fysio-/manuele therapeut zijn vaak onvoldoende op elkaar 
afgestemd en de wachttijden zijn lang. Vanuit de overtuiging dat dit beter kan, is Melius Klinieken 

opgericht, een centrum voor geïntegreerde pijnzorg met inmiddels drie vestigingen in Brabant en Zeeland.

de lichamelijke pijnklachten door een fysiotherapeut of 
manueel therapeut. Na eventueel aanvullend onderzoek 
wordt een behandelplan op maat opgesteld. Vaak kan 
aansluitend al de eerste stap van de behandeling worden 
gezet.”

 Persoonlijke benadering 
 Ook de persoonlijke benadering van Melius Klinieken 
maakt het verschil. “We nemen alle tijd en aandacht voor 
onze patiënten, zodat je echt je verhaal kwijt kunt. Alles 
bij elkaar resulteert dit in een aanzienlijk betere kwaliteit 
van zorg, en daar gaat het uiteindelijk om!”

Goed om te weten: Alle pijnzorg bij Medius Klinieken 
wordt vergoed door uw zorgverzekering. 

dat kan beter!

Chronische pijnzorg, dat kan beter!

GEEN WACHTTIJDEN 
EN BETERE KWALITEIT 
VAN ZORG

BRUISENDE/ZAKEN

Chronische pijnzorg, dat kan beter!
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
26



Fo
to

: J
aa

p 
R

ee
di

jk

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJIH

GFE

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

D

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

CBA

Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst 
op Theater.nl.
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De gehele rijopleiding gefi lmd in 39 delen als 
onderdeel van een geheel nieuw te introduceren 
methode: Van rijles naar rijonderwijs!
Niet het in verkeerde volgorde uitvoeren van de 
deelhandelingen is de oorzaak, maar de oorzaak is 
het antwoord op het in verkeerde volgorde of niet 
uitvoeren van de deelhandelingen.

Grootveld 38, Boekel 
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl

 06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

Meer informati e?
Bel 06-48712472 of ga naar 
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

Je staat altijd op met mooie wenkbrauwen én je hebt er 
geen omkijken meer naar als ze permanent zijn. Geen geld 
meer uitgeven aan allerlei dure wenkbrauwproducten die 
vaak toch niet doen wat ze beloven. Twijfel niet langer en 
laat je wenkbrauwen verbeteren met permanente make-up. 
Je zult versteld staan van de wakkere en open blik die je 
hebt met permanente wenkbrauwen. 

Wanneer jij je wenkbrauwen permanent wilt laten 
tatoeëren, kun je bij PMU Artist OYA terecht. Dankzij 
mijn ervaring en expertise ben je in de getrainde handen 
van een specialist.

PMU Artist OYA  • Noordhoekring 63, Tilburg  •  06 – 87 94 17 00 • info@pmuartistoya.com • www.pmuartistoya.com

Je hebt er geen omkijken meer naar
Mooie wenkbrauwen

Wil je ook jouw wenkbrauwen
permanent maken?
Bezoek de website of 
neem contact op!

Wij gebruiken apparatuur van Long Time Liner.Wij gebruiken apparatuur van Long Time Liner.
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Doortje Dekkers - Putmans
Eigenaresse & huid- en 

oedeemtherapeut

De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 
en de expertise van Huidtherapie Boxtel & Best is de 
meest effectieve behandeling naar uw gezondere huid 
gegarandeerd. Een gezonde huid is veel meer dan alleen 
mooi. Ervaar het zelf en maak nu een afspraak. Bekijk 
voorafgaand onze website of bel meteen: 06 8126 4333

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/  
vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende  
 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie www.huidtherapieboxtelbest.nl

Doortje Dekkers - Putmans is het 
gezicht van Huidtherapie Boxtel & Best 
en zorgt er samen met haar team voor 
dat patiënten zich lekkerder in hun 
vel voelen. Met diverse behandelingen 
als peelings, oedeemtherapie en 
lasertherapie helpen Doortje en haar 
team mensen met allerlei klachten. 
,,Iemand blijer en positiever de deur 
uit zien gaan, daar doe ik het voor.”

“Ik kwam in dienst bij het Regionaal 
Huidcentrum en kreeg in 2015 de 
kans hun vestiging in Boxtel over 
te nemen. Medio 2017 volgde de 
nieuwe praktijk in Best.” Met trots kan 
Doortje zeggen dat haar eerste praktijk 
inmiddels alweer 7 jaar bestaat!

Het team van Huidtherapie Boxtel 
& Best zorgt ervoor dat patiënten 
zich lekkerder in hun vel voelen. Met 
diverse behandelingen als peelings, 
oedeemtherapie en lasertherapie laten 
we mensen (weer) meer houden 
van hun huid!

Mensen weer even écht    
zien lachen, dat is zo mooi!
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Onze specialisten

v.l.n.r. Romy Vermeulen, 
Meggie van den Broek, 

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Liempde
Nieuwstraat 8

5298 CL Liempde

Best
Oirschotseweg 68

5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

Nieuwe Nieuwstraat 20
5283 CD Boxtel

Nieuwstraat 8
5298 CL Liempde

Oirschotseweg 68
5684 NK Best

0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Onze vestigingen
Ons team van huidtherapeuten en welkomstmanagers!Ons team van huidtherapeuten en welkomstmanagers!Ons team van huidtherapeuten en welkomstmanagers!

 Houd van je huid  Houd van je huid  Houd van je huid 
 Een gezonde huid is veel meer  Een gezonde huid is veel meer  Een gezonde huid is veel meer 
dan alleen mooi. Ervaar het dan alleen mooi. Ervaar het dan alleen mooi. Ervaar het 
zelf. Maak nu een afspraak zelf. Maak nu een afspraak zelf. Maak nu een afspraak 
of bekijk voorafgaand onze of bekijk voorafgaand onze of bekijk voorafgaand onze 
behandelingen.  

 Afspraak maken?  Afspraak maken?  Afspraak maken? 
 Heeft u interesse in een  Heeft u interesse in een  Heeft u interesse in een 
vrijblijvend intakegesprek?vrijblijvend intakegesprek?vrijblijvend intakegesprek?
Het maken van een afspraak Het maken van een afspraak Het maken van een afspraak 
kan telefonisch of via het online  of via het online  of via het online 
afsprakensysteem. afsprakensysteem. afsprakensysteem. 

Scan de QR code Scan de QR code Scan de QR code 
voor meer info of voor meer info of voor meer info of 
het maken van het maken van het maken van 
een afspraak.een afspraak.een afspraak.

“Goede behandeling en ik kon snel 
terecht. De therapeut was vriendelijk en 

nam me serieus.“
Anoniem

“Zeer goede behandeling voor 
Lipooedeem. Ik beveel het ieder 

aan die dat heeft.“
Anoniem

“Deskundige, vriendelijke hulp 
en begeleiding bij behandeling van 

lymfoedeem en littekenvorming. Moderne 
hulpmiddelen en apparatuur.“

Anoniem

Dankbaar werk 
 Een belangrijk deel van haar werkzaamheden 
bestaat uit oedeemtherapie. Mensen met 
lymfoedeem - ongewenste ophoping van vocht 
-  worden behandeld met een speciaal apparaat dat 
het vocht wegmasseert uit het lichaam. 

Doortje: “Lymfoedeem ontstaat vaak bij 
kankerpatiënten. Zo heb ik veel vrouwen onder 
behandeling die borstkanker hebben of hebben 
gehad. Maar ook mensen die terminaal zijn, kunnen 
door mij behandeld worden. Ze worden niet beter, 
maar voelen zich wel even wat fi jner. Natuurlijk zijn 
dit ook voor mij heftige gevallen, maar het is zo’n 
dankbaar werk.”

En dat is precies wat Doortje zo aantrekt in het 
werk. Mensen zichzelf even wat beter laten voelen 
en weer écht zien lachen. Zoals de jonge vrouw 
met fi kse overbeharing. Of de moeder die na een 
behandeling tegen striae weer een bikini aan durft 
te trekken. “Als een patiënt weer met een lach 
weggaat, dan ben ik tevreden.” 

‘Iemand blijer en 
positiever de deur 
uit zien gaan, daar 
doen wij het voor.’

Doortje Dekkers - Putmans
huidtherapeut
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YOU’RE MY
WONDERWALL
PAS OP! CRAFTZZ-COLLECTIE BESCHIKT OVER 
STUKKEN DIE IEDERE MUUR LAAT OPBLOEIEN, 
MAAR  HET ZIJN ZEKER GEEN MUURBLOEMPJES. 
DE KRACHTIGE FOTOKUNST, AFGEWERKT MET 
BLADGOUD EN EPOXY, VRAAGT OM AANDACHT. 
DUBBEL EN DWARS VERDIEND, VINDEN WIJ.
GALERIEKWALITEIT GEWOON THUIS. KOM JE ZE 
SNEL BIJ ONS BEWONDEREN?

YOU’RE MY
WONDERWALL
PAS OP! CRAFTZZ-COLLECTIE BESCHIKT OVER 
STUKKEN DIE IEDERE MUUR LAAT OPBLOEIEN, 
MAAR  HET ZIJN ZEKER GEEN MUURBLOEMPJES. 
DE KRACHTIGE FOTOKUNST, AFGEWERKT MET 
BLADGOUD EN EPOXY, VRAAGT OM AANDACHT. 
DUBBEL EN DWARS VERDIEND, VINDEN WIJ.
GALERIEKWALITEIT GEWOON THUIS. KOM JE ZE 
SNEL BIJ ONS BEWONDEREN?
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Meester Strikstraat 1, Helmond - Stiphout | 0492-523271 | www.fi rstclassmodestiphout.nl

SEPTEMBER: Nieuwe Modemaand
Met volop collecties 

voor HERFST / WINTER

COLUMN/FRANCA VAN DE KERKHOF

En toch, het brengt rust als je er bij leven wel even bij stil staat. Misschien weet je 
niet wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. Welke keuzes je moet en mag maken. 
Dan is het fi jn als je geïnformeerd zou kunnen worden door een 
uitvaartprofessional.

Er is ook veel te vinden op internet. Het maakt niet uit hoe je aan je kennis komt. 
Als je jezelf er maar een beetje in verdiept. Natuurlijk veranderen de mogelijkheden 
in de loop van de jaren. Je zou dan af en toe je keuzes moeten aanpassen aan de 
tijd. Waar ik naartoe wil is dat op het moment dat er een overlijden plaatsvindt in je 
directe omgeving, je niet geconfronteerd wordt met een berg aan keuzes waarvan je 
niet wist dat je die zou moeten maken.

Daardoor ontstaat de mogelijkheid dat je overhaast keuzes maakt waarvan je 
achteraf misschien een beetje spijt hebt. Want wat als je je dierbare thuis 
opgebaard wilt hebben en degene die jou begeleidt zegt dat dit niet kan. Het komt 
mij wel eens ter ore als mensen in de gaten hebben dat ik in de uitvaart werk. Hun 
geliefde kon niet thuis blijven omdat het te warm is…, of vanwege corona… En dat 
vonden ze toch erg! 

Ik zou niet weten waarom het niet zou mogen. Dat je het zelf niet wilt vanwege 
andere redenen kan ik me wel voorstellen.

Bewust afscheid nemen!
Hoe doe je dat?
Het blijft een feit: als je geboren wordt, zal je eens sterven. Daar durven of 
willen de meeste mensen niet aan te denken. ‘Dat duurt nog zo lang’.

Mijn naam is Franca van de Kerkhof 
en ik wil je graag op een informele 
en betrokken manier begeleiden bij 
alles wat er komt kijken rondom het 

afscheid van wie je dierbaar is. 

Vaak overrompeld door verdriet en 
door het onbekende dat op je af 

komt, kun je vast komen te zitten in 
de vaak beperkte 

opties die we kennen. 
Hierbij kan ik je informeren en 

inspireren over de mogelijkheden, 
zonder beperkingen en mét ruimte 

voor eigen inbreng. 

Zo kunnen we samen een afscheid 
vormgeven dat past bij jullie.

0499 422 134 (dag en nacht)

www.coda-uitvaarten.nl
www.opbaarhuisjes.nl

Daarom geef ik nog een mogelijkheid mee voor 
een thuisopbaring: Het mobiele opbaarhuisje.
Voor in de tuin. En zeker geschikt in deze 
coronatijd. Zo kan iedereen toch afscheid nemen 
op zijn eigen moment zonder een ander te 
hoeven belasten.
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LOOKING/GOOD

Kleur
beïnvloedt je stemming

GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij 
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen 
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. 
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het 
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt 
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid 
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en 
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve 
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt 
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het 
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt 
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust te 
remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen, 
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en 
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook 
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen 
ontworpen met allerlei kleurenfi lters, waardoor jij de 
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je 
stemming (positief) beïnvloeden!

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen. 
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een 
specifi eke werking. Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.

KERSTPAKKET
N E T  E V E N  A N D E R S

Op zoek naar een kerstpakket voor je zakenrelaties/ personeel of dierbaren?

“In elke box zitten 
twee mooie wijnen, 
een doosje met twintig 

unieke kompasvragen en 
een handgeschreven kaart 

waarop Wendy de boodschap 
schrijft die jij over wilt dragen. Voor de 

ontvanger is het echt een cadeautje om de 
box alleen al uit te mogen pakken en zich te 
laten verrassen door de inhoud.”

Maak het verschil: de giftboxes van A 
Message with a Bottle doen het overigens 
niet alleen goed als persoonlijk geschenk 
voor bijvoorbeeld een zakenrelatie, een 
geliefde of familielid. “Ik mag inmiddels ook 
heel wat bedrijven tot mijn klantengroep 
rekenen. Want ook als relatiegeschenk 
heeft mijn box veel meer impact dan een 
onpersoonlijk geschenk. Oftewel: met een 
box van mij maak je verschil!”

In de huidige tijd waarin alles meer en meer vervlakt is het geven van een 
persoonlijk cadeau met impact steeds verder uitgegroeid tot iets zeldzaams. 

“Zonde!” vindt Wendy Stufken. Vandaar dat zij met haar onderneming 
A Message with a Bottle unieke giftboxes biedt met een persoonlijke touch.

Haageijk 11D,
Gemert
06-28551057
www.amessagewithabottle.nl
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IETS MOOIS 
GEZIEN? 

Wij sturen het 
naar je op!

Hét adres voor een mooie, 

nieuwe outfi t. Met een zeer 

uitgebreide collectie 

damesmode en de daarbij 

behorende accessoires 

zijn wij altijd enthousiast om 

jou van top tot teen te kleden.

Postelstraat 38c Someren
0493 - 472441
www.inverno.nl

 @inverno_damesmode



Misschien is dit de eerste keer dat u leest over ‘grafdoeken’. 
Voor Patrick Lieberwirth van LEBIE tuin- en grafonderhoud zijn 
zij echter dagelijkse kost. Wat is een grafdoek precies? Patrick 
legt uit: “Wanneer iemand ter aarde besteld wordt, dan is het 
graf de eerste periode na de uitvaart vaak ‘kaal’. Er zit immers 
een levertijd op grafplaten en grafzerken. Het graf van een 
dierbare bezoeken is toch al een erg emotionele aangelegenheid, 
als het graf er dan de eerste periode kaal bij ligt, dan is dat erg 
onaangenaam. LEBIE maakt echter grafdoeken die over het graf 
gespannen worden. 

GRAFDOEKEN
een klein beetje verlichting in moeilijke tijden

Jan Hollanderstraat 18, Eindhoven  |  +31 6 145 044 83  |  info@lebie.nl  |  www.lebie.nl

MEER INFO 

Neem contact op met

Patrick Lieberwirth 

06-145 044 83
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Behandelingen
Tandheelkunde

Droom je van een stralende glimlach? 
Lach je tanden weer bloot om te stralen, 
zonder je te schamen voor jouw gebit. 

Met behulp van innovatieve technieken, 
uitmuntende materialen en jarenlange 
ervaring zorgen onze tandartsen voor 

jouw mooiste lach. 

Haartransplantatie
Zoek je naar een natuurlijke 

oplossing voor een vollere haardos? 
Onze chirurgen bieden de meest 

geavanceerde behandelmethoden voor 
een betaalbare prijs en met het beste 
resultaat om inhammen en kaalheid 

tegen te gaan. Hiermee zijn uw zorgen 
over haaruitval verleden tijd. 

Ooglaseren
Wil je weer een heldere blik op jouw 

toekomst? Onze oogspecialisten bieden 
voor ieder oog een oplossing. Wat 

voor jouw oog het beste is, bepalen 
we samen en is afhankelijk af van 
jouw oogsterkte, leeftijd en leefstijl. 

Ontdek na een vooronderzoek of een 
ooglaserbehandeling of lensimplantatie 

mogelijk is! 

Medisch-cosmetische behandelingen
Kwaliteit, vakkundigheid en 

gegarandeerd resultaat staat bij onze 
specialisten op nummer één. Of het nu 

een kleine onvolkomenheid is of iets 
waar je al jaren last van hebt, wij leggen 
alles duidelijk uit, zodat je precies weet 

waar je aan toe bent.

IM Medical Travel is opgericht 
door Ilona Benders, nadat ze 
twaalf jaar werkzaam was in 
de medische sector in Turkije. 
Ilona beschikt over veel ervaring 
en expertise op het gebied 
van medische en cosmetische 
behandelingen. Ze spreekt de 
Turkse taal vloeiend.

IM Medical Travel biedt 
medische reizen aan die 
betaalbaar zijn én op kwalitatief 
hoog niveau. Doordat 
arbeidskosten veel lager liggen, 
kunnen behandelingen een stuk 
goedkoper worden uitgevoerd 
zonder in te boeten op kwaliteit.

Middenbeemsterstraat 46, Tilburg
  (+31)85-1307679

info@immedicaltravel.com

www.immedicaltravel.com 

Ilona Benders

IM Medical Travel ontzorgt 
jou volledig, zodat je een 

gespecialiseerde medische 
behandeling kunt koppelen aan 
een ontspannen minivakantie 

aan de Turkse westkust, terwijl je 
tot zestig procent bespaart 
op jouw doktersrekening.

De volledig uitgeruste state of the art kliniek beschikt over een internationaal 
opgeleid haartransplantatieteam dat onder leiding staat van gerenommeerde 
cosmetische en plastische chirurgen. Sinds de introductie van de FUE techniek 
in Turkije, richten zij zich op het verlenen van de best mogelijke behandelingen. 
De specialisten beschouwen iedere haartransplantatie als een kunstwerk, 
waarbij iedere wens en situatie anders is. Het doel is om voor iedere patiënt het 
best en meest natuurlijke resultaat te behalen, gebruikmakend van de beste 
materialen en nieuwste technologieën. 

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek met IM Medical Travel om 
uw wensen te bespreken of plan een online consult met de Turkse specialisten. 
In Turkije word je begeleid door onze Nederlandstalige hostess, zodat u in uw 
eigen taal uw vragen kunt stellen. De voor- en nazorg in Nederland is goed 
geregeld. Reis met IM Medical Travel en u wordt volledig ontzorgd. 

Last van overmatige 
haaruitval?

overmatige 

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in Tilburg/ Rotterdam of online consult

Heb jij last van overmatige haaruitval? Ben je op zoek naar 
een goede, voordelige en natuurlijke oplossing om weer vol 
vertrouwen te genieten van het leven met een volle haardos? 
Dan is een haartransplantatie wellicht de oplossing voor jou. 

Volg ons op www.facebook.com/immedicaltravel
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Keukenstudio FO
Kanaaldijk-Noord 5B, Eindhoven

040-7370200
Info@keukenstudio-fo.nl
www.keukenstudio-fo.nl

keukenstudio_fo

Ieder zijn vak, voor ons 
het keukeninterieur! 
Wij zetten ons elke 
dag in met Brabantse 
gezelligheid, een fl inke 
dosis creativiteit en 
persoonlijke aandacht 
voor uw droomkeuken. 
Het kopen van een 
keuken doet u namelijk 
niet dagelijks, ontzorgen 
staat voorop. 

PASSIE VOOR KEUKENS

Voor ieder wat wils, laat u inspirerenVoor ieder wat wils

... en vergeet daarbij ons keukenmagazine niet!

SCAN MIJ

Voor ieder wat wils, laat u inspireren

... en vergeet daarbij ons keukenmagazine niet!

Bent u 

geïnteresseerd?

bezoek de website 

OF maak een 

vrijblijvende
afspraak.

KEUKENS

WERKBLADEN

BIJKEUKENS

3D ONTWERP

INTERIEURSTYLING

De vele 

mogelijkheden in 

kleuren, opstellingen 

en materialen maken 

het voor u als klant 

vaak niet makkelijk in 

de keuze. Daarnaast 

is het ook belangrijk 

om goed naar de 

pluspunten van de 

ruimte te kijken en 

deze juist te benutten.



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENSBRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Je moet je werk niet 
mee naar huis nemen,

tenzij je bij een
bierbrouwerij werkt
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Verhuur je woonruimte via 
Oxrooms!

 De huisvesting van arbeidsmigranten komt 
nogal eens negatief in de publiciteit. “Dat zijn de 
huisjesmelkers die alleen snel geld willen verdienen. 
Wij nemen onze business serieus en doen ons 
uiterste best om het allemaal zo goed mogelijk te 
doen. We richten de woning volledig in, zodat de 
mensen er fi jn kunnen wonen. Als ik langskom en ze 
zeggen ‘het voelt echt als thuis’, dan ben ik helemaal 
tevreden. Daar gaat het uiteindelijk om.” 

 Tips zijn welkom 
 Oxrooms beschikt over een groot aanbod van 
woningen, appartementen, studio’s en hotelkamers. 
“Dankzij ons uitgebreide netwerk hebben we op dat 
gebied niet te klagen. In deze krappe woningmarkt 

België telt steeds meer arbeidsmigranten om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Die 
moeten natuurlijk ook ergens wonen. Oxrooms bouwt leegstaande panden om tot compleet 
ingerichte woonruimtes, waar met name uitzendbureaus hun internationale werknemers 
kunnen huisvesten. Een mooie business die ook interessant is voor jou! Door je eigen woning 
via Oxrooms te verhuren kun je namelijk een stabiele, vaste inkomstenbron realiseren.

zijn we echter voortdurend op zoek zijn naar nieuwe panden, 
dus tips zijn zeer welkom. Daar staat uiteraard een leuke 
beloning tegenover.” 

 Hoog rendement 
 Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kunnen hun 
woonruimte via Oxrooms verhuren. “Als ze willen, kunnen 
we zelfs voor hen op zoek naar een pand dat geschikt is als 
investering. Het werkt als volgt: je verhuurt je woning aan ons, 
en wij verhuren het vervolgens aan onze klanten. Je hebt er 
zelf geen omkijken naar, wij regelen verder alles. Sowieso heb 
je bij deze doelgroep nooit veel problemen, dat is een heel 
ander verhaal wanneer je het zelf verhuurt aan particulieren. 
En het loont. Op deze manier behaal je een rendement van 
gemiddeld 10-12%. Dat is toch mooi meegenomen.” 

Is je interesse gewekt?
Neem 

contact op voor meer informatie!

Oxrooms, Molenbosstraat 7A Ossendrecht (NL)  •  Tel: +31 (0)85-8087706   •  info@ox-rooms.nl  •  www.ox-rooms.nl

Verhuur je woonruimte via 
Oxrooms!

‘Een investering die loont’Is je interesse gewekt?
Neem 

contact op voor meer informatie!

BRUISENDE/ZAKEN
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel 
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de 

echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn 
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de 

toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

4  6  6  9  4  5  3  1  2
5  2  6  6 5 1  1  1  8 
1  9  7  6  4  9  6  4  2
6 2  4  3  1  5  8  9 4
7  3  3  7  6  3  2  2  4
4 8  1  9  2  7  3  3 6
9  1  6  5  2  4  4  2  8
7  4  7  7 9 4  5  8  6 
9  5  2  4  3  5  6  7  1

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'frisse start'.
De oplossing van vorige maand was duiken.

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans op

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

e w b u r e e m y s o
l r l r l p k j k n i
l a v q u r y g d o d
p e d i t i e r p a q
z b z z g j s a r r b
t a g e l s g t i v o
t n e t n o c i j k s
h z z y i l h s z n r
w q m k m y a i e a k
n g l x f n u l n c e
t x g z v f t l m j q

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA 1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans op

Ecofriendly 

want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Powerbank
Ecofriendly 
Powerbank

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.eindhovenbruist.nl

6362



GENIET IN STIJL
FORD FOCUS STYLE
NU DIRECT LEVERBAAR!

www.vanmossel.nl/ford
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