
Yoga: nuttig
voor iedereen

Sjors van
der Panne:

‘Waarom zijn we
zo hard?’
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‘MENSEN 
KOMEN BIJ 

ONS VANWEGE 
ONZE GOEDE 

SERVICE’

Het team van Pearle Opticiens Beuningen bestaat 
uit twee contactlensspecialisten, vier opticiens, 
een verkoopmedewerker én een leerling-opticien. 
“Stuk voor stuk deskundige mensen die weten 
waar ze het over hebben”, aldus Marco. “Dat geeft 
onze klanten het vertrouwen dat hun ogen bij ons 
in goede handen zijn.”

Van klassiek tot trendy
De uitgebreide brillencollectie van Pearle Opticiens 
Beuningen biedt voor ieder wat wils: voor mannen 
en vrouwen, voor jong en oud. “Van onze eigen 
labels maar ook van bekende merken als Tommy 
Hilfi ger, Ray-Ban, DbyD, Esprit, Emporio Armani 
en Unoffi cial. We hebben alle types, maten en 
kleuren, en alle mogelijke stijlen: van klassiek 
en tijdloos tot hip en trendy. Het fi jne is dat je 
tegenwoordig glazen ultra dun kunt laten slijpen. 
Bovendien worden ze voorzien van een steeds 
betere krasbestendige coating.” Daarnaast is er nog 
steeds volop keuze in zonnebrillen (ook in sterkte).

Multifocale lenzen en meer
Ook als het gaat om contactlenzen is er heel veel 

Pearle Opticiens | Julianaplein 146. Beuningen |  024-6774080 | www.pearle.nl

Het oog wil ook wat
Toen de toenmalige eigenaar van Pearle Opticiens Beuningen in 2014 met 
pensioen ging, nam Marco Roelofs - die al tientallen jaren in het optiekvak 
werkzaam is - het stokje maar al te graag van hem over. Hij stond reeds aan het 
roer van een Pearle-vestiging in Boxmeer en was klaar voor een nieuwe uitdaging. 
In 2018 kwam er nog een vestiging in Groesbeek bij.

mogelijk. “Denk aan 
multifocale lenzen, 
waar het leesgedeelte is 
ingebouwd, eventueel 
in combinatie met 
cilinder. Nachtlezen zijn 
eveneens een optie.”

Uitmuntende service
“Mensen komen bij ons 
en blijven bij ons komen 
vanwege onze goede 
service. Zo bieden we 
een omruilgarantie op je multifocale glazen. 
Verder krijg je 100% tevredenheidsgarantie van 
een half jaar. Mocht je om wat voor reden dan 
ook alsnog niet tevreden zijn met je aankoop, 
dan kun je deze probleemloos binnen deze 
periode omruilen of retourneren.”

Tip: Pearle Opticiens Beuningen heeft altijd 
leuke acties, kijk op www.pearle.nl/acties.

BRUISENDE/ZAKEN
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In de Marikenstraat bevind je je op de perfecte 
locatie voor een heerlijk dagje shoppen! Het 
zeer diverse aanbod van winkels is verdeeld 
over maar liefst twee niveaus.

Dé mooiste winkelstraat
van Nijmegen

.

Of je nu op zoek bent naar een mooie outfi t voor een feestje of iets meer 
zakelijks, een casual setje of wat sportiefs, je vindt het gegarandeerd bij 

damesmodezaak Betty Barclay in de Nijmeegse Marikenstraat. 
Medewerksters Leonie, Anja en Miranda staan hier dag in dag uit klaar om 

samen met jou de outfi t te vinden die jij zoekt.

BETTY BARCLAY

Een passende outfi t 
voor elke vrouw

Betty Barclay

Bever

Broodje Ben Nijmegen

Cape Cod Fashion

Charlie & Goods

Claudia Sträter

Comma

Cotton Club

Daily Fresh

Dekker v.d. Vegt

Douglas

Etos

Galerie Zeven Zomers

Gerry Weber

Holland & Barrett

Home Stock

Hugo Boss

Jack & Jones

Kruidvat

Name It

New Dutch

New Zealand Auckland

Oil & Vinegar

Only

OPEN32

POP’HUB

Purdey

River Woods

Rivièra Maison

Sandwich

Scapino

Sissy-Boy

s.Oliver

Specialty Store

State of Art

van U� elen

WAAR

Ysveld Fysio

Zeezicht

Cartoon en Gil Bret. “Onze collectie 
wordt bovendien elke twee weken 
aangevuld met nieuwe items, zodat er 
altijd wel weer iets te vinden is in onze 
collectie wat je bij een eerder bezoekje 
aan de winkel nog niet hebt gezien. 
Leuk is dat we in de 8,5 jaar dat we hier 
nu zitten zo’n grote vaste klantenkring 
hebben opgebouwd, dat we vaak als er 
weer nieuwe items binnenkomen 
meteen weten bij wie van onze klanten 
die perfect zouden passen. Zo’n goed 
contact hebben wij namelijk met onze 
klanten en ook onderling trouwens, dat 
maakt het werk nog eens extra leuk. De 
mode van Betty Barclay is helemaal 
van nu, dus zoek ons snel op in de 
Marikenstraat!”  

“We verkopen echt voor elke vrouw wat 
wils”, vertelt Leonie enthousiast. 

“Iedereen is meer dan welkom om 
gewoon even binnen te lopen om lekker 
zelf rond te snu� elen. Maar wil je advies 
of hulp bij het vinden van een outfi t naar 
wens, dan helpen we je maar al te graag. 
We kijken naar wat echt bij jou past, 
geven eerlijk advies en zorgen er zo 
voor dat jij tevreden de deur uitloopt en 
ook thuis nog steeds blij bent met je 
aankoop. Want tevreden klanten, dat is 
waar wij het voor doen, elke dag weer.”

Regelmatig wisselende collectie
Bij Betty Barclay Nijmegen kun je terecht 
voor drie labels van dit van oorsprong 
Duitse damesmodemerk: Betty & Co, 

Marikenstraat 18  |  024-3607753

‘We verkopen echt voor 
elke vrouw wat wils’
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Heerlijk, die zomer! Door de zon heeft iedereen weer meer energie en 
een gelukkiger gevoel gekregen. Wij ook en dat gevoel houden we graag 
zo lang mogelijk vast. Het beoefenen van yoga blijkt daar een perfecte 
‘tool’ voor te zijn. En zeg nou niet meteen ‘yoga is niets voor mij’. Dat 
kun je immers pas met zekerheid zeggen als je het echt zelf hebt 
geprobeerd. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist geven we je 
daarom wat tips met betrekking tot yoga.

Natuurlijk heeft iedereen zijn of haar eigen manier om energie op te 
doen, maar ook om energie kwijt te kunnen. Iets waar ook zanger 
Sjors van der Panne zo zijn eigen methodes voor heeft, zoals 
verderop valt te lezen. 

Hetzelfde geldt natuurlijk voor al onze bruisende ondernemers. 
Ook zij hebben hiervoor allemaal zo hun eigen manieren ontwikkeld. 
Gemene deler is echter dat zij stuk voor stuk al hun energie in hun 
werk steken. We zijn er dan ook trots op dat we deze maand 
wederom heel wat van hun verhalen mogen delen.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel
076-7115340
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BEUNINGEN
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GROESBEEK
MALDEN

LAND VAN CUIJK
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DE OVERBETUWE

DE MAASHORST

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en De Overbetuwe Bruist.

ADVERTEREN? Bel Frank van Geel op
06-43093996 of mail fvangeel@nederlandbruist.nl
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CREËER 
ONTSPANNING  

EN RUST IN 
JOUW DRUKKE 
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BRUIST/BODY&MIND

Door de ontspannende vakantiedagen in de zomer hebben we meer energie en een 
gelukkiger gevoel gekregen. Dat gevoel willen we graag zo lang mogelijk vasthouden. Ook 
na de zomer als het drukke dagelijkse leven weer begint. Maak eens tijd vrij om te kijken 

of yoga iets voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

belangrijk dat deze persoon een voor jou prettige 
stem heeft en jou op een fi jne manier kan begeleiden. 
Als je deze klik niet hebt, zegt dat niets over de 
professionaliteit van de leraar, maar past hij of zij 
blijkbaar niet bij jou. Het is daarom aan te raden om 
een proefl es bij verschillende scholen te volgen. Zo 
ben je lekker breed georiënteerd en kun je de juiste 
keuze maken voor wat jij prettig vindt. Ook als je al 
wat ervaring hebt, kan het soms fi jn zijn om af en toe 
ergens anders een yogales te volgen.

Wat heb ik nodig?
Naast gemakkelijk zittende kleding is het meestal 
ook fi jn om een fl esje water bij je te hebben. Verder 
zijn in de meeste yogastudio’s alle benodigdheden 
aanwezig. Soms moet je een matje huren, bij andere 
studio’s zijn ze gratis te gebruiken.

Yoga leert je bewuster met je lijf en je hoofd om te 
gaan. Dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd.

Yoga... waar moet ik 
beginnen? 

Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. 
Yoga doet zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een 
aantal houdingen gaat doen die je nog nooit gedaan 
hebt. Probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. 
Eén proefl es is vaak te weinig om goed te kunnen 
bepalen of je het wat vindt of niet. Ons advies: geef 
jezelf drie maanden de tijd om de positieve voordelen 
van yoga te ervaren.

Welke vorm is geschikt voor mij als beginner?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel 
is belangrijk in je keuze voor een specifi eke 
yogavorm. Wil je vooral een sterker en soepeler 
lichaam, meer rust in je  hoofd of werken aan een 
goede houding? Er zijn namelijk vormen waarbij de 
nadruk ligt op fysieke inspanning, maar ook op 
spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste 
yogavorm, is de leraar waar je les van krijgt. Het is 

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag beginnen met yoga? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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 Specialist in maatwerk
  Voor de rest van je woning vind je bij 
HG Woonidee een zeer uitgebreid 
assortiment. “Wij staan voor kwaliteit 
en verkopen meubels die je niet op 
elke hoek van de straat tegenkomt. 
Bovendien zijn wij echt specialist in 
maatwerk. Kasten, keukens, salontafels 
en schuifdeuren voor kastenwanden, 
wij maken ze allemaal speciaal voor 
de klant op maat en dat geheel in 
eigen beheer om de hoogst mogelijke 
kwaliteit te kunnen garanderen.” 
Overigens kun je bij HG Woonidee ook 
terecht voor de styling van je woning. 
“Dat totaaladvies is zelfs een van onze 
specialismen; onze interieurstylisten 
helpen je maar al te graag met 
professioneel advies voor de inrichting 
van jouw woning.”
 

Houd je van klasse en kwaliteit, dan kunnen we je zeker 
aanraden om eens een kijkje te gaan nemen bij meubelzaak 
HG Woonidee in Wijchen. “Bij ons vind je praktisch alles 
voor je woning”, aldus eigenaar Roel van Elk. “Alleen voor 
de badkamer moet je ergens anders naartoe.”

HG Woonidee  |  Eigenaar: Roel van Elk

Edisonstraat 4, Wijchen  |  024-6419919  |  www.hgwoonidee.nl

Ook voor interieuradvies!

 Kwaliteit en service
  HG Woonidee bestaat inmiddels 
alweer 65 jaar en is daarmee 
uitgegroeid tot een waar begrip in de 
regio. “Al die jaren staan wij al garant 
voor een zeer hoge kwaliteit, een 
top service en een onderscheidend 
aanbod. Helaas willen mensen nog 
weleens denken dat we te duur zijn, 
maar dat is absoluut niet het geval. 
Goedkoop zijn we niet, maar bij ons 
krijg je als klant altijd echt waar voor 
je geld.”
 
 Op zoek naar een nieuw 
interieur? Loop dan zeker eens 
binnen in de showroom van 
HG Woonidee in Wijchen en 
laat je inspireren. 

Ook voor interieuradvies! Voor wie 
van KLASSE

en KWALITEIT 
houdt!
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LEZERSACTIE*
WIN een innovatieve 
foundationspray van That'so 

Doe
mee en 

win
Deze Face Up is een innovatieve foundationspray 
die je aanbrengt met een make-upkwast. Een 
echte gamechanger! Het product blendt samen 
met de huid en creëert een prachtige en egale 
glowy teint. Het legt als het ware een fi lter over 
het gezicht. Het vermindert de zichtbaarheid van 
onvolkomenheden en bevordert een heldere en 
uniforme look. Face Up is verkrijgbaar in light, 
medium en dark. www.thatso.nl  TAG #FACE UP

LEZERSACTIE* 
Maak kans op een MINERAL SUN BOX 
met 100% natuurlijke zonproducten.
Geniet beschermd én bewust van de zon met deze 
zonbeschermingsproducten. De MINERAL SPF 30 en 
SUNSTICK bieden optimale bescherming tegen UVA- en 
UVB-stralen, gaan huidveroudering en huidschade door 
zon tegen, voelen niet plakkerig aan en laten geen witte 
waas achter. De AFTERSUN biedt direct verlichting na 
blootstelling aan de zon. www.ik-skinperfection.nl
TAG #MINERAL

KOEK IN DE BUS
Een gevulde koek zoals hij moet zijn, 

eenvoudig thuisbezorgd met een
brievenbuspakket. Ze zijn vers en 

worden met de hand gemaakt 
door bakker Edwin Klaasen. 

Tof als cadeau of als een
lekker verwenmoment voor jezelf 

dankzij het wekelijkse abonnement. 
www.degevuldekoek.nl

Heerlijke
win

KOEK IN DE BUS
Een gevulde koek zoals hij moet zijn, 

eenvoudig thuisbezorgd met een
brievenbuspakket. Ze zijn vers en 

worden met de hand gemaakt 
door bakker Edwin Klaasen. 

Tof als cadeau of als een
lekker verwenmoment voor jezelf 

www.degevuldekoek.nl

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.

BRUIST
Deals
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE*
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-

LEZERSACTIE*
Maak kans op één van 

deze journals van Roxanne van Olst.

Heerlijke nazomer!

COMFORTFOOD
Voortaan kun je genieten van plantaardige 
en bourgondische gerechten van EAT.PEASY 

zonder daarvoor ook maar een minuut in 
de keuken te hoeven staan. EAT.PEASY 
maakt honderd procent plantaardige 

gerechten, eenvoudig bij jou thuis 
geleverd. Dát is pas comfortfood!

www.eatpeasy.nl

t.w.v. € 26,-

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be
TAG #LIV'IN ROOM

*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.

Een uniek kookboek 
en bullet-journal in 
één voor iedereen 
die een gezond, 
energiek en 
zoveel mogelijk 
klachtenvrij 
leven wil leiden. 
Ook met vega, 
vegan, lactose- 
en glutenvrije 
recepten.

www.gezondmetrox.nl   TAG #HEALTHY

deze journals van Roxanne van Olst.
Een uniek kookboek 
en bullet-journal in 
één voor iedereen 
die een gezond, 
energiek en 

www.gezondmetrox.nl   TAG #HEALTHY

LEZERSACTIE* Maak kans op het boek
van Michael Pilarczyk: Je Bent Zoals Je Denkt. 
'Je bent toch niet je gedachten?'. Maar wie of wat ben je dan wel? 
is dan mogelijk de volgende vraag. Mijn overtuiging is dat jij en ik 
het resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. In Je 
Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van je gedachten 
en hoe je door middel van die gedachten je dagelijks leven 
vormgeeft. https://bit.ly/je-bent-zoals-je-denkt TAG #MICHAEL
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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. 
14



 Yoga verbindt lichaam en geest
   door middel van de ademhaling.

 Het juiste moment om te 
ontspannen is wanneer je er geen tijd voor hebt.
     Wist je dat wij in één week net zoveel 
prikkels te verwerken krijgen als onze 
     voorouders in hun hele leven?
 We hebben gemiddeld 85.000  
    gedachten per dag, waarvan 80% 
terugkerend is. Best vermoeiend...
 Wereldwijd zijn er 300 miljoen
    mensen die yoga beoefenen.
 Doe je yogaoefeningen
buiten in de natuur. Je ontspant
 nog meer als je vogels hoort fl uiten
    of een beekje hoort stromen.

DITJES/DATJES
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Kreytacker 22, Malden  |  www.huidverzorgingssalon-angelasanders.nl  |  024-3582419

Wil jij een behandeling 
boeken? Neem dan
contact met ons op.

Een SkinPen Collageen Inductie 
Therapie kan voor vele indicaties 
worden ingezet:
• (Acné) littekens
• Fijne lijntjes 
• Pigmentvlekjes 
 (bijv. zonbeschadigingen)
• Doff e huid
• Grove huidstructuur
• Striae / striemen
• Vergrote poriën
• Verslapte huid

Vernieuw je huid 
in de diepte!
Dit kan met de SkinPen - Collageen Inductie 
Therapie (CIT), zónder oppervlakkige schade 
aan te richten en met minimale downtime.

Na de behandeling
Afhankelijk van het 
behandelde gebied en 
de intensiteit van de 
behandeling zal de huid er 
wat roder uitzien en warm 
/ prikkelend aanvoelen. Dit 
gevoel zal na enkele uren 
afnemen. De behandeling heeft een korte herstelperiode. Na de behandeling 
ontvangt u twee nazorgproducten om het herstel te bevorderen. Dit is in de 
prijs inbegrepen. Voor een optimaal resultaat zijn drie tot zes behandelingen 
nodig met een interval van vier weken.

behandeling zal de huid er 

/ prikkelend aanvoelen. Dit 

afnemen. De behandeling heeft een korte herstelperiode. Na de behandeling 

Voor Na
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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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Joke Hubers en Annemiek Besselink

  Street One Elst

Dorpsstraat 76, Elst 
info@streetone-elst.nl

0481-353508

STREET ONE ELST is inmiddels 
alweer dertien jaar gevestigd aan de 

Dorpsstraat 76 en de eigenaren 
Annemiek en Joke zijn nog steeds 
blij met de keuze die zij destijds 

hebben gemaakt om in te stappen 
als franchise-ondernemer bij dit 

Duitse modelabel.

Street One verkoopt uitsluitend damesmode 
vanaf maat 36 tot en met 44. Omdat Street 

One maandelijks een nieuwe collectie 
levert, liggen er wekelijks nieuwe items in de 
winkel op voorraad, geheel naar de laatste 

mode. Ook is Street One sterk in haar 
basics. Onze klanten zijn bekend met de 
basic tops, shirts en jeans waar ze trouw 

ieder seizoen voor terugkomen.

De afgelopen jaren is het winkelklimaat fl ink 
veranderd en online shoppen wordt steeds 
belangrijker voor de consument. Gelukkig 
weet de Street One-klant de winkel nog 
steeds te vinden en kiezen ze voor een 

persoonlijke benadering en advies. 
Uiteindelijk is dat toch het leukste aan het 

vak, vinden Annemiek en Joke.

Houdt u van makkelijke, draagbare en 
betaalbare kleding? Dan bent u bij 
Street One aan het juiste adres.

Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten 
en onze acties, volg ons dan op 

Instagram of Facebook.

  streetone_elst
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN GEZOND MET ROX
Leid jij een druk bestaan en heb je weinig 
energie? Willen de overtollige kilo’s maar niet 
verdwijnen? Ervaar je lichamelijke klachten? 
Roxanne van Olst, orthomoleculair voedings-
deskundige, leert jou in twaalf weken door 
middel van zelfrefl ectie, informatie, lekkere 
recepten en week schema’s op een plezierige 
manier een gezonde levensstijl vast te 
houden. Een unieke journal voor iedereen 
die een gezond, energiek en zoveel mogelijk 
klachtenvrij leven wil leiden. Je brengt je 
huidige levensstijl in beeld en gaat aan de 
hand daarvan op een praktische en leuke 
manier aan de slag met de recepten, tips en 
het weekmenu. LET'S GO HEALTHY 
van Roxanne van Olst is voor € 19,95
te koop via www.gezondmetrox.nl.

Al bijna een halve eeuw kunnen 
jong en oud, Amsterdammers en 
wereldburgers en alles 
daartussenin in het Vondelpark 
Openluchttheater genieten van een 
breed palet aan optredens en 
voorstellingen binnen de muziek, 
jeugdtheater, dans en comedy.
Ook deze zomer staat er tot en met 
26 september weer een interessant 
programma in het stadspark met 
optredens van onder andere Freek 
de Jonge, Zuco 103 en Wibi 
Soerjadi. Weliswaar met beperkte 
capaciteit en volgens de laatste 
richtlijnen van de overheid. Anders 
dan je gewend bent, kun je dit jaar 
niet op de bonnefooi binnenlopen. 
Je moet vooraf online reserveren en 
een kleine bijdrage per stoel 
afrekenen. Meer info op 
www.openluchttheater.nl.

D AGJE UIT
VONDELPARK 
OPENLUCHTTHEATER

In Till Death wordt Emma verrast door haar 
man Mark voor het stalen jubileum van 
hun huwelijk. In een afgelegen 
vakantiehuis aan een meer lijkt Mark er 
alles aan te willen doen om hun slechte 
relatie weer nieuw leven in te blazen, maar 
Emma is niet op haar gemak. De volgende 
morgen wordt haar ergste nachtmerrie 
waarheid. Mark is dood en Emma zit, 
volledig geïsoleerd en in barre winterse 
kou, aan hem vastgeketend. Ze blijkt het 
doelwit te zijn van een ingenieus wraakplan 
dat met de minuut meer sinister wordt. 
TILL DEATH is vanaf 23 september te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
TILL DEATH
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Welkom bij
Arts Training & Advies

UW ADVISEUR EN 
LEVERANCIER VOOR 

GEHOORBESCHERMING
OP MAAT 

Ons bureau is uw 
gespreks partner voor 

praktische oplossingen 
om geluiden en trillingen 
beheersbaar te houden, 

binnen de wettelijke 
grenzen. Onder de naam 

Medico-otoplastics.nl 
leveren wij gehoor-

bescherming op maat. 
Door onze otometrist

wordt een afdruk van de 
gehoorgang gemaakt 

waardoor het oorstukje 
perfect past.

Marc Arts 
Zanddijk 30, Escharen 

06-20122109
info@bureauATA.nl
www.bureauATA.nl

Ervaar 
de rust

met onze 
oordoppen

Wil je geconcentreerd werken in een rumoerige omgeving? Wil je 
aandachtig luisteren terwijl er drukte om je heen is? Onze op maat 
gemaakte concentratie-oordoppen hebben een speciaal ingebouwd 
geluidfi lter waardoor het geroezemoes om je heen wordt tegengehouden.

Kinderen met concentratieproblemen zijn razend enthousiast. De grote oorkappen 
waardoor je helemaal niets meer hoort, zijn verleden tijd. Met onze bijna onzichtbare 
oordoppen kun je geconcentreerd werken en de leerkracht wel horen. 

Personen met gedeeltelijk gehoorverlies kunnen door onze oordoppen gericht luisteren 
naar gesprekspartners in rumoerige omgevingen zoals bij feestjes en recepties.

Werknemers in kantoortuinen kunnen zich door onze oordoppen weer focussen op 
het werk zonder afgeleid te worden door pratende en bellende collega’s.
En wat dacht je van een snurkende partner en het overdag willen slapen
na een nachtdienst, daarvoor zijn onze slaap-oordoppen zeer geschikt.

Vraag vrijblijvend naar de toepassingen of gebruik onze 
agenda op de website voor het maken van een afspraak.
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van der Brugghenstraat 12, Nijmegen • 06 16 96 42 00 • www.contoura.nl

Voordelen CRYO4: 

• Zeer groot behandeloppervlak

• 4 zones mogelijk in slechts 1 behandeling van 30 minuten

• Figuurcorrectie door definitieve vetverwijdering

• Veilig, effectief en pijnloos 

Maximaal 2 XL pads of 1 XL pads + 2 S pads per behandeling per persoon 
toegestaan, maximaal 1 proefbehandeling per persoon.

Maak snel een afspraak!

AFVALLEN? 
Start met Contoura

Ontdek het zelf met de  

tijdelijke introductie 
aanbieding! 

Proefbehandeling 

1 XL pad

nu voor

 € 69,-
CO

RONA PROOF

C O R O N A  P R OO
F

Bij Contoura vind je de volgende 
behandelingen:

ozon therapie beweging in warmteenergiemeting 
& voedingsadvies

bodywrap &  
compressietherapie AVI-SLIM EMS Reshape

• Gratis figuuranalyse 

• Huidverbetering in de ozon-cabine

• Bewegingstherapie in de warmtecabine.

• Energiemeting & voedingsadvies 

• Bodywrap & compressietherapie

•   AVI-SLIM, relaxen terwijl je 800 Kcal verbruikt

•  NIEUW! CRYO4 Cryolipolyse, vet bevriezen 

• NIEUW! EMS Reshape, training zonder inspanning

CRYO4
Nieuwste techniek op het gebied van  
Cryolipolyse  |  Liposuctie alternatief 
Zonder operatie of pijn. 

Contoura_Rijk van NijmegenBruist_Sep21.indd   Alle pagina's 03-08-2021   21:34
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ZIEKERSTRAAT 29 T/M 35, NIJMEGEN  |  024-3221220  |  INFO@DOORMAN.NL  |  WWW.DOORMAN.NL

110 jaar familiehistorie

“Wij verkopen eigenlijk alles waar een stekker 
aan zit”, grapt Sabine. “Van scheerapparaat 
tot wasmachines, van blenders tot televisies.” 
Een groeimarkt is inbouwapparatuur, 
denk aan een inbouwvaatwasser of -oven.  
“Hiervoor komen we bij de mensen thuis om 
op te meten, zodat we hen kunnen voorzien 
van een passend advies.” Het is kenmerkend 
voor de uitstekende service waar Doorman 
bekend om staat. “Thuisbezorgen en 
installeren, maar ook reparatie en onderhoud 
door onze eigen technische dienst: het is 
allemaal mogelijk. Doordat veel medewerkers 

In de 110 jaar van haar bestaan heeft Doorman, een winkel in audio, televisie en 
huishoudelijke apparaten, een grote trouwe klantenkring opgebouwd. De zaak werd 

ooit opgericht door overgrootvader Jacques. Anno 2021 staat de vierde generatie in de 
persoon van Sabine aan het roer, maar vader Jos is ook nog in de winkel te vinden.

al jaren bij ons werken, tref je bovendien altijd 
een bekend gezicht.”

Doorman speelt in op de nieuwste trends. 
“Niet alleen televisiekijken en muziek luisteren 
gaat bijvoorbeeld via WIFI: hetzelfde geldt voor 
steeds meer huishoudelijke apparaten, die 
via apps kunnen worden bediend. Daarnaast 
bewijzen merken als Smeg en Boretti dat 
huishoudelijke apparatuur niet alleen 
functioneel is, maar ook mooi kan zijn. Met deze 
producten haal je een stukje design in huis; een 
verrijking van je interieur.”

Doorman

‘ONZE UITSTEKENDE 
SERVICE IS VAN ALLE TIJDEN’

BRUISENDE/ZAKEN
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‘WANNEER 
IK EEN LIED 
SCHRIJF, GAAT 
HET OVER IETS 
WAT MIJ ECHT 
RAAKT’
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Géén punt achter 
rode link!

Eén thema spant de kroon: harmonie. “Dat is 
iets waar ik heel erg naar verlang in het leven, 
een bepaalde harmonie en een bepaalde vrijheid 
voor iedereen”, aldus de zanger. In Dan maken 
we het land, een van zijn nieuwste nummers, 
komt deze boodschap duidelijk naar voren. 
Sjors  schreef het lied naar aanleiding van de 
dood van een vriend die stierf aan de gevolgen 
van antihomogeweld.  

Waarom zo hard?
“Wanneer ik een lied schrijf, gaat het over iets wat 
mij echt raakt. Anders ben ik alleen maar een 
tekst aan het verzinnen”, legt Sjors uit. “Dan 
maken we het land gaat ook over dat we sámen 
het land maken. Dat we wat liever voor elkaar 

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

Sjors van der Panne maakt muziek die uit het leven gegrepen is. Thema’s zoals liefde, 
geluk, boosheid en troost klinken door in zijn teksten. “Het is een boek dat nooit uit 

zal gaan, deze thema’s zijn het belangrijkste”, vertelt Sjors aan Theater.nl. 

mogen zijn. We hebben het in ons, waarom zijn 
we zo hard? Dat is wat mij bezighoudt.”

Weer op de planken
Door op te treden kan Sjors zijn boodschap op 
een persoonlijke manier overbrengen. Hij staat 
dan ook te springen om dit najaar weer te mogen 
toeren. “Tijdens het optreden voel ik mij als een 
vis in het water. Ik kan daar mijn gevoel, energie 
en creativiteit in kwijt. Ik hoef maar een klein 
knopje om te zetten als ik het podium opstap, 
want ik ben dan nog steeds mezelf.” 

De toekomst ziet Sjors zonnig in. “Het ziet er 
goed uit. We gaan alles rustig weer opbouwen 
en ik ga er volop van genieten.”

THEATER.NL

Sjors van der Panne:  
‘We mogen wat liever 

voor elkaar zijn’
Sjors van der Panne maakt muziek die uit het leven gegrepen is. Thema’s zoals liefde, 

geluk, boosheid en troost klinken door in zijn teksten. “Het is een boek dat nooit uit 

Sjors van der Panne:  
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Graag tot ziens bij

Beauty & Wellnesscare Luna 
“� e Health & Lifestyle Salon’’!
Beauty & Wellnesscare Luna “The Health & Lifestyle Salon’’ biedt 
een totaalpakket aan behandelingen, voor de innerlijke en uiterlijke 
schoonheid. Van verzorgende gelaatsbehandelingen gericht op 
huidverbetering tot luxe wellnessbehandelingen om even te ontsnappen 
aan alle stress en drukte van alledag.

www.beautyandwellnesscareluna.nl
Lavendel 256, Cuijk  |  06-48086594  |  IJsselkade 9a, Doetinchem  |  06-10516864  |  info@beautyandwellnesscareluna.nl

Beauty & Wellnesscare Luna ‘The Health & Lifestyle Salon’ biedt een totaalpakket aan 
behandelingen, voor de innerlijke en uiterlijke schoonheid. Van verzorgende gelaats-
behandelingen gericht op huidverbetering tot luxe wellness-behandelingen om even te 
ontsnappen aan alle stress en drukte van alledag.

Eva Bekkers

Vakmanschap, kwalitatief hoogwaardige 
schoonheidsbehandelingen in een rustige 
en sfeervolle omgeving met ruimte voor 
persoonlijke aandacht. Dat is waar Beauty 
& Wellnesscare Luna voor staat. Ook voor 
prachtig verzorgde handen, nagelstyling, 
visagie en detox-behandelingen 
d.m.v. bodywraps bent u bij Beauty & 
Wellnesscare Luna aan het juiste adres.

�Graag tot ziens bij�Graag tot ziens bij

Beauty & Wellnesscare Luna �Beauty & Wellnesscare Luna �Beauty & Wellnesscare Luna �Beauty & Wellnesscare Luna �Beauty & Wellnesscare Luna �Beauty & Wellnesscare Luna 
�

Beauty & Wellnesscare Luna 
�

Beauty & Wellnesscare Luna 
“� e Health & Lifestyle Salon’’!�“� e Health & Lifestyle Salon’’!�“� e Health & Lifestyle Salon’’!�“� e Health & Lifestyle Salon’’!

Door het volgen van allerhande 
bij- en nascholingen blijven kennis 
en kunde op peil en worden 
actuele ontwikkelingen op de voet 
gevolgd. U profi teert dus niet alleen 
van hoogstaande kwaliteit, maar 
bent ook nog eens verzekerd van 
advies volgens de laatste geldende 
standaard en de nieuwste trends.
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SALE

We zijn weer geopend volgens onze normale openingstijden op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Zie de website.

Vanaf begin september Showroom Sale

SHOWROOM
Een grote collectie van onze merken 

tuinmeubelen is opgesteld in onze showroom 
in Nijmegen. U beleeft daar wat mooie 

tuinmeubels met uw tuin, terras of balkon 
kunnen doen. U zult hier veel inspiratie 

opdoen, bijvoorbeeld over het combineren 
van verschillende merken. 

WEBSHOP
De webshop is altijd up-to-date met alle nieuwe 

kleuren en modellen van onze merken. 

BEZORGING
Wij bezorgen uw tuinmeubelen en accessoires 

GRATIS in heel Nederland op afspraak.

art meets design
Hertogstraat 139 Nijmegen

(024) 679 34 74

www.artmeetsdesign.nl

Vanaf begin september Showroom Sale
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1. Voce Viva Intensa van Valentino, vanaf € 71,-  www.debijenkorf.nl
2. HEROINE Mandelic & Licorice Superfood Glow Toner, € 33,-  www.thecoucouclub.com

3. Miller Harris Reverie de Bergamote, vanaf € 110,-  www.babassu.nl
4. Medik8 Advanced Day Ultimate Protect, € 66,95  www.medik8.nl 

5. B.A.E. lip crush liptint 01 Lily van Hema, € 6,- www.hema.nl 
6. Essential 004 Eyeshadow Palette van Be Creative, € 32,95  www.iciparisxl.nl
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Please don’t go...
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7. Big Mood Mascara van e.l.f., € 8,-  www.elfcosmetics.com
8. 702 van Bon Parfumeur, € 82,-  www.bonparfumeur.com

9. Beauty Oil Multi-Usage van Embryolisse, € 26,73  www.douglas.nl  10. Havaianas Pride, € 26,-  www.havaianas-store.com 
 11. Hello Sunny Sun Stick Fresh SPF50+, € 27,95  www.douglas.nl 

12. Extreme shine volume lipgloss van essence, € 1,99  www.essence.eu
13. Essential Care Tonka & Vanilla, € 39,-  www.retreat.nl

BEAUTY/NEWS

Please don’t go... Ook al hebben we geen supermooie zomer gehad, we 
willen ook niet dat hij snel eindigt. Dus alsjeblieft lieve 
zomer, laat ons in september nog volop van je genieten!

8 9

10

13

11

12
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Foto Youri Claessens

Moment

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Wees een inspiratiebron voor anderen, 
wees het licht in de duisternis, 
wees de lach om een traan op te vrolijken, 
wees een student van het leven 
en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 
Omring jezelf met mensen die in je geloven, 
die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 
Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt 
opgeven en die jou tot de beste versie van 
jezelf kunnen maken.

Leef Je Mooiste Leven. 

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

van overdenken

BeautyFirm!  |  Oude Reekstraat 5, Beuningen  |  06 19 00 9300  |  info@beautyfi rm.nl  |  www.beautyfi rm.nl

Ultrasound en electrostimulatie
zichtbaar resultaat na 1 behandeling
• Armen • Lovehandles • Buik / taille • Billen • Bovenbenen / binnenkant 
dijbenen • Knieën

LED-therapie:
maakt de gezichtshuid strakker en geeft een jongere uitstraling
zichtbaar resultaat na 1 behandeling
• Maakt collageen en elastinevezels aan • Vernieuwt de huidcellen 
• Verbetert de huidelasticiteit en verstevigt de huid • Vermindert rimpels

Lymfedrainage:
stimuleert de natuurlijke bloedcirculatie en lymfestroom
• Doeltreffend bij restless legs • Effectief tegen 
spataderen • Vermindert vetophopingen 
• Bestrijd oedeem en cellulitus

Aandacht voor jezelf
Zorg met BeautyFIRM! voor je lijf en fi guur

Nu €200 korting
op een pakket!

Informeer naar de mogelijkheden.

ZOMERSE AANBIEDING!

Je bent in coronatijd meer thuis, kookt wat luxer, sport minder en 
ook de gewone beweging neemt af. Tóch blijft aandacht voor je 
fi guur en je omvang net zo belangrijk als dat normaal het geval is. 
Juist nú is het belangrijk om goed voor je lijf te blijven zorgen. De 
BeautyFIRM!-methode is daar een effectief hulpmiddel voor. Op 
het gebied van gewichtsverlies en spier- en huidversteviging, op 
díe plaatsen die jíj wilt, boeken we uitstekende resultaten. Onze 
klanten delen deze positieve resultaten. Volg ons op Facebook.
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LEEFTIJD 
42 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Miranda 
stelt zich voor

Als alleenstaande moeder van een vierjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, 
heeft ze een carrièreswitch gemaakt. 
Momenteel volgt zij een éénjarig werk- 
en- leertraject in de kinderopvang. “Een 
nieuwe relatie is al langer een grote 
wens. Ondanks alle drukte maak ik 
daar graag tijd voor. Na eerder inter-
net-dating te hebben geprobeerd, heb ik be-
sloten om het nu eens over een andere boeg te 
gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw. 
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn kleine meisje. Verder beoefen ik aerobics en 
yoga en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 

Vrijgezel Miranda 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een drankje 
drinken of naar het strand. Op vakantie gaan is ook 
helemaal mijn ding, we zijn net naar Brabant en 

Tenerife geweest. Een avondje bankhangen 
is echter ook prima.”

Wat voor man zoekt ze? “Een lieve, onder-
nemende, open man met wie je goed kunt 
praten. Bij voorkeur niet rokend en met 
kinderen. Een man die het fi jn vindt om 

samen met de kinderen iets te ondernemen en 
tegelijkertijd ook qualitytime voor ons als stel 
belangrijk vindt. Ik ben heel gelukkig met mijn 
leven, maar ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van de persoon 
van wie je houdt, dat maakt wat mij betreft je dag 
helemaal goed!” Ben je tussen de 36 en 46 jaar en 
denk je dat jij het perfecte maatje bent voor Miranda? 
Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag aandacht 
besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In september hebben we speciale aandacht 

voor: de 42-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat woonachtig in 
Vlaardingen. Ze wil graag een maatje om haar leven compleet te maken.

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden 
naar mirandah1979@outlook.com.

Miranda zoekt
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LOOKING/GOOD

Kleur kan je stemming 
  beïnvloeden

Elke kleur heeft een specifi eke werking. Dit merk je ook 
wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt. 

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 
doordat 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,  
het 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, oftewel kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen. 
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest.

Wellness volledig geopend

Ontspannen en genieten in Zutphen 
Sauna | massage | hamam | culinair genieten

Bronsbergen 27 Zutphen – www.debronsbergen.nl
4140



Gehoorproblemen?
Zoekt u een hooroplossing, wij helpen u daar graag bij. Verschillende gehoorproblemen 

vragen om verschillende hooroplossingen. De audiciens van Hoorus zijn op de hoogte van de 
nieuwste technieken en de beste hoortoestellen en gehoorbescherming. Zo kunnen wij u persoonlijk 

en vakkundig adviseren.

Wilt u ook door ons worden begeleid naar een beter gehoor?

www.hoorus.nl

Hoorus Boxmeer  |  Koorstraat 57, Boxmeer 
0485 - 52 30 06  |  boxmeer@hoorus.nl

Hoorus Malden  |  Winkelcentrum 34, Malden
024 - 358 08 08  |  malden@hoorus.nl

Een ‘Achter het oor’ 
hoortoestel is het meest 
gedragen hoortoestel. Bij 

Hoorus hebben we een brede 
selectie aan hoortoestellen.

Bij een ‘In het oor’ 
hoortoestel wordt het gehele 
hoortoestel in uw oorschelp 
gedragen; een discrete en 
elegante gehooroplossing.

De Phonak Lyric ontketende 
een ware revolutie vanwege 

zijn mooie uiterlijk, 
indrukwekkende prestaties 

en veelzijdigheid.

Een gehoorprobleem 
voorkomen is eenvoudiger 

dan het te genezen. 
Informeer eens naar onze 

gehoorbescherming.

Kroon Montage
Zonwering & Interieur

Persoonlijke 
service aan 

huis!

Graafseweg 837, Wijchen  |  024-6757859  |  info@kroonmontage.nl  |  www.kroonmontage.nl

Bezoek onze showroom aan de Graafseweg 837 te Wijchen

• Koel in de zomer • Behoud connectie met buiten • Duurzaam • Windvast
• Mogelijk op zonne-energie, daardoor draadloos aan te sluiten • Bediening via Centero app

Solar rits screens

Openingstijden:
Di t/m za
van 11.00 tot 
17.00 uur
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Markt 21, Wijchen  |  www.christiannelingerie.nl 

DE MOOISTE COLLECTIE, DE LEUKSTE BADMODE, DE BESTE SERVICE!

Check onze Facebook en Instagram 
voor de nieuwste collectie

OOK ZO’N LAST VAN STRESS?
Wat een rare tijd: testen om uit te gaan, testen om op vakantie te gaan. 

Ik snap wel dat het gros denkt ‘ik blijf lekker thuis dit jaar’. Als ik om me heen 
kijk, maak ik me best een beetje zorgen. Ik maak mij zorgen om de 

stress die veel mensen hebben door deze situatie, helemaal 
omdat stress een van de grootste ziekteverwekkers is. 

Stress is nog steeds doodsoorzaak nummer één en daarom wil ik in 

deze blog even wat aandacht besteden aan een simpele oefening om 

te ontstressen als dit nodig is. Het is een ademhalingsoefening die je 

kan helpen op het moment dat het je allemaal even te veel wordt. 

Je gaat zitten op een rustige plek. Het is goed om je voeten op de 

grond te zetten. Je laat je handen plat op je knieën rusten en sluit je 

ogen. Zit rechtop, schouders naar beneden en sluit je ogen.

Dan adem je drie tellen in via je neus, houd een tel je adem vast en 

adem dan zes tellen uit via een SSSSSS. Dit herhaal je minimaal drie 

minuten, maar hoe langer hoe beter. Je zal zien dat je lichaam en 

geest meteen kalmeren en dat er ruimte komt in je hoofd als deze 

helemaal vol zit. Het is zeker in deze gekke tijd belangrijk dat je blijft 

focussen op positiviteit en dat je dicht bij jezelf en je eigen intuïtie blijft. 

Doe alleen wat goed voelt en geniet van alles wat je hebt. 

Liefs, Fajah Lourens 

MET DE KORTINGSCODE MKBMprotein KRIJG JE 10% KORTING OP 
DE PROTEÏNEPRODUCTEN IN DE MKBMSHOP.

BLOG/FAJAHLOURENS
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Boxsprings  •  Matrassen  •  Dekbedden  •  Kussens  •  Bedtextiel

Kamerlingh Onnesstraat 6, Wijchen  |  024-6451500  |  info@beddencenter.nl  |  www.beddencenter.nl

Nieuwe collectie boxsprings!
Complete boxsprings vanaf € 399,-
Pocketveer matrassen vanaf € 89,-

Vlak € 2466,-

€ 1499,-
alle maten

(140/160/180x200/210)

sferen in hartje Molenhoek
ITALIAANSE

De uit Sicilië afkomstige chefkok Angelo Petralia was dol op de Italiaanse keuken. 
Een keuken die hij vanaf jongs af aan door zijn moeder leerde koken. Na chefkok te 
zijn geweest bij diverse restaurants, besloot hij in 2007 om zijn mediterrane 
kookkunsten in zijn eigen zaak, Da Angelo Delicatezza & Trattoria, tot leven te 
brengen. Sinds Angelo’s overlijden in 2015, zetten zijn vrouw Wilma, dochter 
Gabriela en gedreven team van medewerkers het bedrijf in zijn geest voort.

Tartufo fresco
Gelukkig kunnen we u weer als vanouds 

verwelkomen in ons gezellige familierestaurant en 

op ons zonnige terras. U geniet bij ons van 

huisgemaakte pasta’s, pizza’s en bijzondere vis- en 

vleesgerechten - naar wens afgetopt met verse 

truffel. Uiteraard zijn alle gerechten, wijnen en 

andere delicatessen ook te koop voor thuis. 

 

 Catering op maat
Da Angelo Delicatezza & Trattoria verzorgt ook 

catering. Er zijn geen standaard arrangementen; in 

overleg wordt gekeken naar een passend menu 

zodat er kan worden ingespeeld op de wensen van 

de klant. Hierover kan telefonisch of per mail 

contact worden opgenomen. 

Da Angelo Delicatezza & Trattoria  |  Prinsenweg 3A, Molenhoek  |  www.restaurant-da-angelo.nl
024-3880879  |  info@da-angelofood.nl  |   Da Angelo  |   da_angelodelicatezza

Wij accepteren de 
dinercadeaukaart,
VVV-cadeau- en VVV-dinerkaart

verwelkomen in ons gezellige familierestaurant en 

huisgemaakte pasta’s, pizza’s en bijzondere vis- en 

catering. Er zijn geen standaard arrangementen; in 

overleg wordt gekeken naar een passend menu 

zodat er kan worden ingespeeld op de wensen van 
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catering. Er zijn geen standaard arrangementen; in 

zodat er kan worden ingespeeld op de wensen van 
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REGELMATIG EEN 
SAUNA BEZOEKEN 

VERMINDERT DE KANS 
OP EEN VERKOUDHEID 

MET MAAR LIEFST 
DERTIG PROCENT

BRUIST/LIFESTYLE

Ben je gestrest of vermoeid? Dan gaat er niets boven een bezoekje aan de sauna. Kom 
heerlijk tot rust en voel je na afl oop als herboren. Heb je wat ruimer de tijd, combineer dit 

saunabezoekje dan met een relaxed wellnesdagje, een heerlijke massage of een 
beautybehandeling. Je zult compleet zen de deur weer uitgaan.

hier dus gewoon eens naar. Voor dames die het niet 
erg vinden om naakt rond te lopen, maar hier liever 
geen heren bij in de buurt hebben, bieden sommige 
sauna’s bovendien aparte damesdagen.

Feel good
Door de warme temperatuur in een sauna wordt jouw 
lichaam fl ink opgewarmd. Hierdoor worden virussen 
en bacteriën in het lichaam gedood en kom jij 
helemaal gezuiverd terug. Omdat je ook veel vocht 
verliest, is het belangrijk om na je rondje sauna 
voldoende te drinken om dat vocht weer aan te 
vullen. Drink vooral veel water en vermijd alcohol.

Wist je dat een bezoekje aan de sauna ook een 
stimulerende werking heeft op de aanmaak van 
het  natuurlijke ‘feel good’ stofje endorfi ne? Niet zo 
vreemd dus dat je je na een saunabezoek weer 
helemaal goed voelt. En dat kunnen we af en toe 
allemaal wel gebruiken.

Helemaal zen na een 
dagje sauna

De minimale tijd die je in een sauna door moet 
brengen om er profi jt van te hebben, is zes minuten. 
Dit is de tijd die je lichaam nodig heeft om alle poriën 
goed te laten openen zodat de zweetklieren hun 
werk kunnen doen. De maximaal aanbevolen tijd is 
vijftien minuten.

Benauwd
Vooral beginnende saunabezoekers hebben er nog 
wel eens last van: een benauwd gevoel in de sauna. 
Meteen de sauna uit, is dan niet nodig. Het beste 
kun je dan rechtop gaan zitten op de onderste bank, 
waar de temperatuur minder hoog is, en je benen 
naar je lichaam toetrekken. Zo is de kans dat de 
benauwdheid snel verdwijnt het grootst.

Niet naakt
Wil je wel naar de sauna, maar voel je je er niet 
prettig bij om naakt rond te lopen? De meeste sauna’s 
hebben ook speciale badkledingdagen. Informeer 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag een dagje sauna boeken? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je genoeg adressen bij jou in de regio die je naartoe kunt.
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naar je lichaam toetrekken. Zo is de kans dat de 
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COLUMN/EMOTIE LOKET

Emotie Loket kiest voor 
een unieke aanpak. We 
bieden een overzichtelijk 
12-stappenplan, waarbij we 
gesprekken combineren met 
‘debuggen’. Daarbij gebruiken 
we een bioresonantie apparaat 
om op een dieper niveau te 
komen bij zaken die spelen 
in het onderbewustzijn. Het 
is vaak lastig om te praten 
over heftige dingen die je 
hebt meegemaakt. Dankzij 
debuggen hoeft dat ook niet. 

 Romilia 
Lammerts
Lifecoach Emotie Loket 

In veel gevallen ligt de oorzaak bij onverwerkte 
traumatische ervaringen uit het verleden. 
Als je daar niets mee doet, veroorzaakt dit 
ontzettend veel stress in je lichaam en kun je 
er zelfs ziek van worden. Alle reden dus om 
die oude pijn aan te pakken. 

Emotie Loket  |  info@emotieloket.nl  |  www.emotieloket.nl

Tip Via
www.emotieloket.nl

kun je een gratis 
adviesgesprek 

aanvragen!

Angst, 
onzekerheid, 
burn-out?

“Door het debuggen 
van oude emotionele 
pijn ben ik uit mijn 
burn-out gekomen”

- Tom, 50 jaar -
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Alweer 1 jaar terug 
bij Nederland Bruist!

Een jaar om niet te vergeten, mede door alle 
coronaperikelen. Zakelijk gezien ging het ondanks 
corona echt enorm voor de wind, mede door de 
klanttevredenheid en de goede respons die de 
bestaande klanten ervaren hebben, en dit heeft 
dan ook geleid tot veel verlengde en ook nieuwe 
samenwerkingen. 

Het is echt super om te horen dat mijn klanten 
goede respons krijgen doordat ze op de juiste 
manier adverteren. En omdat we dit ook nog 
(getagd) doorplaatsen op onze social media 
kanalen Facebook, Instagram en de op website van 
Nederland Bruist, is het bereik bijzonder groot!

Inmiddels ben ik verantwoordelijk voor vijf regio’s 
want naast Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Land van 
Cuijk en de Overbetuwe-Lingewaard Bruist heb 
ik inmiddels ook de Maashorst Bruist onder mijn 
hoede. Daarnaast is onlangs mijn tijdelijke contract 
omgezet naar een vast contract en daar ben ik 
uiteraard bijzonder blij mee.

Eind juni ben ik samen met mijn collega Jop 
Franken nog een aantal dagen in Zuid-Spanje 
geweest om klanten te bezoeken voor onze uitgave 
van Costa del Sol Bruist, hoe gaaf is dat! Ik heb 
echt een super leuke baan!

 Ben je ondernemer en wil je meer weten? 
 Ik heb inmiddels heel veel voorbeelden van 
succesvolle samenwerkingen die we zijn 
aangegaan en ik kan je helpen om op de juiste 
manier te adverteren.

Bel mij en ik 
plan graag een 
afspraak in! 

Jeetje, wat vliegt de tijd. Na een kort uitstapje ben ik alweer 1 jaar terug bij Bruist en ga 
ik in september alweer mijn negende jaar in! Met heel veel plezier bezoek ik dagelijks 
mijn vaste en potentiële klanten. Het voelt helemaal als vanouds, en ik hoor van veel 

klanten dat ze blij zijn dat ik terug ben. Dat ervaar ik als een groot compliment.

Interesse in een kennismaking met Frank én Nederland Bruist?
Bel Frank van Geel via 06-430 939 96 of mail naar fvangeel@nederlandbruist.nl.

Frank
    van Geel
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Ram 21-03/20-04
Ram ziet september vaak als een nieuwe 
start. Ze houden van veranderingen en 
deze maand zal hen er voldoende geven.

Stier 21-04/20-05
Je zult meer dan ooit proberen netjes en 
systematisch te zijn tijdens het werk als 
gevolg van angst voor mogelijke obstakels 
die je probeert te vermijden.

Tweelingen 21-05/20-06
Als je al een tijdje van iemand houdt, is 
september een ideaal moment om de 
eerste stap te zetten. 

Kreeft 21-06/22-07
Kreeft is een goede luisteraar voor anderen, 
maar ze mogen hun eigen mentale gezond-
heid niet vergeten. Doe het rustiger aan.

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw is in staat om familie te onder-
steunen wanneer ze dit het meest nodig 
hebben en er zal nog genoeg energie 
overblijven voor eigen activiteiten. 

Maagd 23-08/22-09
Met het begin van de nieuwe maand komt 
het werk op de voorgrond. Het zal een 
carrièretest zijn, waar jij sterker dan ooit 
uit zal komen.

Weegschaal 23-09/22-10
Weegschalen zullen zich erg goed voelen 
in september. Je zult in vorm zijn, dus rust 
niet op je lauweren en begin met sporten.

Schorpioen 23-10/22-11
Single Schorpioenen zullen de neiging 
hebben om te zoeken naar ingewikkelde 
en complexe relaties en zullen de 
verboden vrucht niet kunnen weerstaan.  

Boogschutter 23-11/21-12
Je leiderschapsvaardigheden zullen 
excelleren. Als je een nieuw project start 
op je werk zul je er het beste van maken.

Steenbok 22-12/20-01
September zal uitwijzen welke relaties de 
moeite waard zijn en welke niet. Familie zal 
ook door deze energie worden beïnvloed.  

Waterman 21-01/19-02
In september zul je iedereen overtuigen 
met je charme waardoor kleine foutjes snel 
vergeven en vergeten worden. Niemand is 
perfect, dus straf jezelf niet te veel.

Vissen 20-02/20-03
September brengt meestal veel 
verplichtingen met zich mee, maar 
probeer voor jezelf en je familie wat extra 
vrije dagen te regelen.

HOROSCOOP

September is een nieuwe start

Maagd
Met het begin 
van de nieuwe 
maand komt 
het werk op 

de voorgrond.

Met het begin van de nieuwe maand komt 
het werk op de voorgrond. Het zal een 

Maagd

LET’S 
INSPIRE!

Robert-Jan Egberts  |  Van Welderenstraat 10, Nijmegen  | 024-3030040  |  Info@gallery024.com  |  www.gallery024.com

ONZE OFFICIËLE OPENING VINDT PLAATS OP 
18 SEPTEMBER. DAN ZAL DE COLLECTIE 
DIE TOT NU TOE TE ZIEN IS HELEMAAL 
VERANDEREN. “DAT GAAN WE IEDERE TWEE 
MAANDEN DOEN”, ZEGT EIGENAAR ROBERT-
JAN EGBERTS. GALLERY 024 STAAT VOOR
GROEI, VOORUITGANG EN NIEUWE KANSEN. 
WE WILLEN BLIJVEN INSPIREREN!
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Middelweg 10b   •   Molenhoek   •   024 3585 905   •   info@resultcare.nl

WAT BETEKENT UW LAGE 
RUGPIJN?

Of u nu wilt zitten, liggen, lopen en 
lang moet staan, lage rugpijn 
belemmert u in elke activiteit. 
Spier spanning en wervelblokkades 
zorgen voor deze pijn maar wat vertelt 
deze rugpijn u eigenlijk?

Lage rugpijn is een van de meeste voorko-
mende klachten. Als u hier niets aan doet 
kunnen de gevolgen op latere leeftijd heel 
groot zijn. De pijn in uw rug ontstaat niet 
zomaar.  Het kan wel heel veel uiteenlopen-
de oorzaken hebben. Het vertelt u in ieder 
geval dat er iets mis is en er iets aan gedaan 
moet worden. Maar wat?  
Onze specialisten helpen u graag met het 
beantwoorden van die vraag. In veel geval-
len zijn oefeningen al geprobeerd, zonder 
resultaat.

Onze fysiotherapeuten en chiropractoren 
doen een uitgebreid lichamelijk onderzoek en 
analyseren uw gewoontes. Op basis daarvan 
volgt een advies of behandelplan voor een 
blijvend resultaat. 

Benieuwd? Maak een afspraak voor 
een gratis screening door te bellen 
naar 024-358 5905.

WWW.RESULTCARE.NL

•FYSIOTHERAPIE      • CHIROPRACTIE      • SPORT

GRATIS

SCREENING

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS!

GRATIS MEDISCHE FITNESS TIJDENS HET BEHANDELTRAJECT 

9,1
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Wil jij online opvallen?
De verschuiving naar online groeit exponentieel en dat merken we 

overal om ons heen. Dat vraagt om veranderingen in de uitstraling en 
communicatie van je organisatie. Zorg ervoor dat je niet achterblijft op 
de concurrentie, sterker nog, wees ze een stap voor. Met korte lijntjes 

en open communicatie zorgen we samen voor succes.

Webdesign eografie

Fotografie
Laat ons je helpen:

info@tocomfy.nl
024 799 8092

Rogstraat 24a, 5361GR Grave | www.tocomfy.nl
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Nu de COVID-besmettingen dalen en de druk iets minder wordt 
binnen zorg, verpleging en welzijn, hebben veel organisaties te 
maken met de volgende uitdaging: ‘toename van ziekteverzuim’.

Een teammanager van een grote thuiszorgorganisatie vertelde mij 
dat de medewerkers nu beseffen wat ze het afgelopen anderhalf jaar 
hebben meegemaakt. Langdurig blootstaan aan stress in een 
omgeving waar indrukwekkende gebeurtenissen plaatsvinden, geeft 
een groot risico op trauma.    

De meeste mensen herkennen de term ‘trauma’ niet binnen hun 
werk: ‘Trauma is geen ziekte, maar een menselijke ervaring die zich 
uit in allerlei overlevingsmechanismen’. Als je te maken hebt met 
teveel overweldigende ervaring(en), waar je op dat moment niet 
voldoende toegerust was om die gebeurtenis op te vangen, ontstaan 
er klachten. Het is dus niet zozeer de gebeurtenis zelf, maar of je 
voldoende gelegenheid hebt gehad om te kunnen ontladen, wat in de 
hectiek van de dag bijna niet mogelijk is geweest.        

Heb jij / jullie behoefte aan voorlichting & coaching, zodat je 
weer grip kan krijgen op jouw klachten en kan werken aan 
herstel? Door mijn huidige opleiding ‘Traumatherapie Basics’ kan ik 
nog beter aansluiten bij jouw klachten!   

Tijdens een vrijblijvend (online) gesprek of wandeling, onderzoek ik 
graag samen met jou de mogelijkheden. Miranda van Amersvoort

Aalsburg 1830, Wijchen
06 44318801

Miranda@werkbewust.nl
www.werkbewust.nl

Miranda geeft praktijkgerichte 
trainingen, teamcoaching en 
individuele coaching op maat 
binnen instellingen voor zorg, 

welzijn en dienstverlening. 

Werkbewust helpt jou 
en jouw team steviger in 
je schoenen te staan en 

bewuster te werken, zodat 
jij als hulpverlener 

het verschil kunt maken.

Miranda geeft praktijkgerichte 

Meer ziekteverzuim 
door mentale 
blessures

Kijk op www.werkbewust.nl. Ik ontmoet je graag! 

Warme groet ,  M i randa

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www. typischjorisevents.nl06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www. typischjorisevents.nl

Ook voor
ballonnen en 
feestartikelen

kun je terecht bij
Neem eens een kijkje
in onze webshop

www.typischjorisshop.nl
• Ballondecoraties   • Entertainment   •  Verhuur van springkussens,
 Abraham & Sarah, geboortepoppen, spellen en overige verhuur

5958



BRUIST/RECEPT

Kipfi let valt bij iedereen wel in de smaak. Dit recept is vrij eenvoudig te maken 
en het bevat weinig koolhydraten. Door kipfi let te vullen met romige spinazie 
en verschillende soorten kaas maak je er ook nog iets bijzonders van. Je kunt 

dit gerecht met een heerlijke salade serveren.

Gevulde kipfi let 
met romige spinazie

2 PERSONEN - 50 MINUTEN

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 graden. Sla de kipfi let plat tot hele 
dunne plakken. Snijd de kipfi let open en klap de kip open. 
Breng de fi let op smaak met wat peper en zout.

Verkruimel de feta en snijd de peppadew peper in dunne ringen. 
Verhit wat olie in een pan en laat hierin de spinazie slinken.
Doe de spinazie in een vergiet en druk al het vocht eruit. 
Doe de spinazie in een kom en voeg hier de roomkaas aan toe. 
Meng dit goed door elkaar.

Doe dan de pepers en de feta erbij en meng ook dit weer goed 
door elkaar. Leg in elke kipfi let een hoopje van het 
spinaziemengsel. Smeer dit helemaal uit. Vouw de kipfi lets 
dubbel en zet ze vast met saté-prikkers.

Leg de fi lets in een ingevette ovenschaal en strooi er wat 
paneermeel overheen. Bak de kip in 35 minuten gaar in de 
voorverwarmde oven.

INGREDIËNTEN
2 kipfi lets

peper en zout
2 el verkruimelde fetakaas

2 el peppadew pepers
olijfolie

200 gr spinazie
3 el roomkaas

2 el paneermeel

6160



PUZZELPAGINA Maak kans op dit

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je 
in een ruk uit. Gedurende haar
reis, zoekende naar liefde
en geluk, ontpopt Lisa zich
tot een sterke, liefdevolle, 
onafhankelijke vrouw die anderen de weg 
wijst naar een gelukkig (liefdes)leven! 

boek
van Lisa
Staal

boek
staal 
rusten 
liefde 

lezen 
genieten 
mannen 
geluk

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

Maak kans op deze

 rugzak
t.w.v.
€ 119,-
Weer naar school? 
Deze stevige Gaastra 
rugzak van duurzaam 
materiaal heeft 
een ritsvak aan de 
voorkant en stabiele 
draaghengsels.

Voor de meesten van 
ons zit de vakantie er 

weer op en de scholen 
zijn weer begonnen. 

Probeer de relaxte sfeer 
vast te houden door 

op tijd te ontspannen, 
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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-7-1.

3  4  9  1  6  2  7  8  5
6  5  1  3  8  7  4  9  2 
2  8  7  5  4  9  1  6  3 
9  1  2  4  3  5  6  7  8
4  3  6  7  9  8  5  2  1
5  7  8  2  1  6  9  3  4 
8  6  4  9  2  1  3  5  7 
7  2  3  6  5  4  8  1  9 
1  9  5  8  7  3  2  4  6
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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.rijkvannijmegenbruist.nl.

6362






