
De herfst is 
begonnen!

Martijn Koning: 
 ‘Het wordt theatraler 
  en meer thematisch’

NIJMEGEN OKTOBER 2022  WWW.NIJMEGEN-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!



Ziekerstraat 29 t/m 35 Nijmegen
024 322 1220  |   doormannijmegen

WWW.DOORMAN.NL

WELKOM BIJ DOORMAN! 

Sinds 1911 zijn wij dé 
speciaalzaak voor audio, televisie 
en huishoudelijke apparaten in 

Nijmegen en omstreken.

Doorman staat voor een goede prijs, 
kwaliteitsproducten en bovenal een goede 
service. Met onze ervaren medewerkers, 
eigen technische dienst en bezorgdienst 
hoeft u nooit lang te wachten op service 

en hulp als u dat nodig heeft. 

De technologie in de wereld verandert 
constant, wij houden u graag op de hoogte 

van de laatste trends. We nemen de tijd 
voor advies op maat en daarnaast bezorgen 

en installeren wij bijna al onze apparaten 
gratis bij u thuis. 

Graag tot ziens in de winkel.

BEELD EN GELUID

•
WONEN, WASSEN 

EN DROGEN

•
KEUKEN EN KOKEN

•
PERSOONLIJKE 
VERZORGING

•
REPARATIE 

DOORMAN IS 
ONDER ANDERE 

DEALER VAN 

BOSE

SAMSUNG

SONOS

JBL

PHILIPS

LG

BAUKNECHT

MIELE

BOSCH

LIEBHERR

KENWOOD

NESPRESSO

SONICARE

ORAL-B

BRAUN

Voor alles waar
je zuinig op bent

Kom langs
en maak kennis 

met onze 
enorme keuze
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RIJK VAN NIJMEGEN

DE OVERBETUWE

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

Bruisende lezer,

Het is offi cieel: de herfst is begonnen. Voor sommigen is dit de 
mooiste tijd van het jaar, maar er zijn ook heel wat mensen die 
last krijgen van een zogenaamde herfstdip. Ze zijn moe, hebben 
weinig energie en zouden het liefst de hele dag in bed blijven 
liggen. Gelukkig kun je daar zelf eenvoudig iets tegen doen. Wat? 
Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Bij deze alvast één goede tip tegen je herfstdip: koop een kaartje 
voor de nieuwste show van stand-upcomedian Martijn Koning; 
een avondvullende show waarmee hij het publiek vermaakt, zoals 
je kunt lezen in het interview dat we met hem hadden.

Herfstdip of niet, op de redactie van Bruist blijven wij gewoon 
hard doorwerken om elke maand weer een mooi magazine voor 
onze lezers te maken. En datzelfde geldt voor al onze bruisende 
ondernemers. Ook zij laten zich niet tegenhouden door een 
eventuele herfstdip, maar blijven er alles aan doen om hun 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Blader snel verder 
voor hun inspirerende verhalen om te ontdekken hoe ze dat 
doen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook Rijk van Nijmegen Bruist en De 
Overbetuwe Bruist.

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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MAAK EEN WANDELING
DOOR HET BOS
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BRUIST/BODY&MIND

Gebreide truien om lekker in weg te kruipen, warme chocolademelk met 
een toefje room en kaarsjes voor de nodige sfeer. Het is offi cieel: de herfst is 

begonnen en dat moet gevierd worden met een wandeling door het bos, happy 
food en heel veel licht. 

HAPPY FOOD Dat eten van invloed is op je lichaam, 
is logisch maar voeding kan ook heel veel doen voor 
je humeur. Ben je vaak slechtgehumeurd zonder 
aanwijsbare oorzaak? Kijk dan eens naar je voeding 
en ontdek hoe je jezelf een goed humeur kan eten. 
Van pure chocolade word je bijvoorbeeld heel vrolijk 
en energiek en met vette vis verminder je depressies.

DE KRACHT VAN LICHT Kijk je op tegen de 
eindeloze donkere avonden? Ga dan op zoek naar 
licht. Maak in je lunchpauze een kleine wandeling, 
ga dicht bij het raam zitten en trek er op vrije 
dagen eens wat vaker op uit. Voor wie echt last 
heeft van een hardnekkige herfstdip, is er altijd 
nog lichttherapie. Bij deze therapie word je kort 
blootgesteld aan intensief licht. Het effect: je krijgt 
meer energie en voelt je opgewekter. 

Zodra de blaadjes van de bomen vallen, laat het 
lichaam ons af en toe een beetje in de steek. 
Moeheid, weinig energie, somberheid en een grote 
behoefte om te slapen zijn de meest voorkomende 
symptomen van een herfstdip. Het recept om een 
herfstdip te voorkomen: ga leuke dingen doen. Laat 
je niet kisten door een kleine regenbui, maar snuif de 
buitenlucht op tijdens een wandeling door het bos.  

VITAMINE D De zon zorgt ervoor dat wij vitamine 
D aanmaken. Een belangrijke vitamine die onder 
andere zorgt voor de opname van calcium in ons 
lichaam, een belangrijke rol speelt in het in stand 
houden van onze weerstand en die ook depressies 
tegengaat. Omdat de grootste en belangrijkste bron 
van vitamine D zonlicht is, wordt aangeraden om 
minimaal een half uur per dag in de buitenlucht te zijn.

Hoera, 
het is herfst

Wil jij meer tips om een herfstdip tegen te gaan? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Dé tegelspeciaalzaak van Malden, Nijmegen en omstreken

Tegels brengen sfeer Tegels brengen sfeer 
We hebben ruim 50 jaar ervaring 

in het leveren en leggen van 
keramische tegels en natuursteen 
tegels. In Malden hebben we een 
uitgebreide collectie vloertegels en 
wandtegels die meestal direct uit 
voorraad leverbaar zijn. Ook voor 
keramisch parket, houtlook tegels 

en buitentegels bent u bij ons 
aan het juiste adres.

De Hoge Brug 6, Malden
024-3888238

tegelshopnijmegen.nl

Altijd een uitgebreid 
assortiment en 

deskundig advies!
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BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS * 
voor trendy vrouwen

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

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

UNION – E-FLOW
Union laat met de gloednieuwe E-Flow zien dat elektrisch fi etsen 
helemaal niet saai hoeft te zijn. Door de retro look is hij perfect voor 
de stijlbewuste fi etser en met verschillende kleuren is er altijd een 
die bij je past. De E-Flow is voorzien van 7 versnellingen, een 

Shimano motor en een 
stijlvolle voordrager. 
Opladen doe je gewoon 
met een stekkertje of je 
haalt de accu eruit als je 
geen stalling hebt met 
elektriciteit. Alles wat jij 
nog hoeft te doen is: 
go with the E-Flow!
www.union.nl

Prachtige herfst

EENEEN
EIGEN-EIGEN-
WIJZEWIJZE
GASTGAST
THE VISITORTHE VISITOR

Scan 
de 

QR-code

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

www.bodabagsfashion.myshopify.com

SHOPPING/NEWS

Prachtige herfst
Doe

mee en 
win

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak 
je in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 
collectie ‘Moments by Marjolein Bastin’ 
uit. De drie geurlijnen zijn geïnspireerd 
op reizen naar tropische eilanden, de 
Zwitserse Alpen en de Nederlandse kust. 
Kies jouw favoriete geur en verwen jezelf 
of een ander met de heerlijk geurende 
handzeep en de fi jne, verzorgende 
handlotion. Vanaf half oktober exclusief 
verkrijgbaar via DA. 

www.hallmark.nl

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

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 & hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

Zwenkbare ledlampjes in rvs look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren zodat er 
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij de hand is, 

zijn deze lampjes erg handig. De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd in 
een set van twee stuks, inclusief 

trafo en 180 cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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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. 
1514



In De Betouwstraat 18, Nijmegen |  024-3888322  |     salonfl ornijmegen  |  www.salonfl or.nl

Een Vegan Beauty Refi ll bar 
in onze salon Flor!

Om het plastic gebruik te verminderen 
kwam Authentic Beauty Concept met een 
nieuw innovatief idee: neem je gebruikte 
Authentic Beauty Concept refi ll fl es mee. 
Bij salon Flor in Nijmegen werken we met 
de producten van Authentic Beauty 
Concept. Deze producten bevatten 
zorgvuldig gekozen vegan formules. Vrij 
van siliconen, sulfaten en kunstmatige 
kleurstoffen en minerale oliën. Als 
duurzame kapsalon zijn wij continu bezig 
om onze kapsalon nog duurzamer te 
maken. Daarom zijn wij erg blij dat we 
samenwerken met het Authentic Beauty Concept. Hun 
initiatieven maken de cosmetica-industrie steeds duurzamer.

De refi ll bar
Met de komst van de refi ll bar, kunnen gebruikte fl esjes weer 
herbruikt worden. De fl esjes van Authentic Beauty Concept 

HAAR-VERWENNERIJ PUR SANG

Mooi nieuws! Bij Salon Flor, duurzame kapper in Nijmegen, hebben we een refi ll bar van 
Authentic Beauty Concept. Veel verzorgingsproducten worden helaas nog steeds veel verpakt in plastic. En helaas ook 

nog te veel in de cosmeticawereld. Gelukkig komt daar steeds meer verandering in
en zijn wij erg blij met de Vegan Beauty Refi ll bar in salon Flor.

Nieuw!
zijn gemaakt van 92% gerecycled plastic. 
Deze fl esjes hebben ook het 85% 
bio-based PE-etiket. Dat laat zien dat het 
een duurzaam product is. Het fl esje gooi je 
nu niet meer weg als het op is, maar neem 
je opnieuw mee naar salon Flor. In onze 
refi ll bar kunnen wij dan het fl esje 
hervullen met het product dat je gebruikt.

Meer weten over salon Flor 
als duurzame kapper?
Ben je op zoek naar een duurzame 
kapsalon in Nijmegen? Heb je vragen over 

onze duurzame werkwijze en/of vegan producten? Of wil 
je onze Authentic Beauty Concept producten thuis 
gebruiken of cadeau doen? 

Neem contact met ons op 
of bel naar 024 38 88 322. 
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DITJES/DATJES

Oktober is de traditionele woonmaand 

 met volop woonbeurzen. 
Pompoenen zijn eigenlijk bessen.   
 Bijna alle planten komen van oorsprong uit een 

tropisch of subtropisch klimaat.
   Thee is goed voor de bloedvaten.
Tijd om jouw woning herfstproof te maken!
Astronomisch gezien begint de herfst 
 als dag en nacht even lang duren. 
       Afgevallen bladeren zijn heel nuttig, want het 
bladeren beschermen de bodem tegen uitdroging  
 en kunnen ook de wortels en vaste planten 
 beschermen tegen bevriezing. 
        Oktober wordt ook wel de    
wijnmaand genoemd. Het woord ‘Halloween’  
 betekent ‘Allerheiligenavond’.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Al bijna 200 jaar en 6 generaties lang vinden wij ons geluk in het 
maken van de lekkerste koffie en thee met de mooiste ingrediënten van 
over de hele wereld. Eerlijk en biologisch. 
 
Onze premium selectie van meer dan 150 theeën en 25 biologische 
koffies zijn met aandacht geselecteerd, gekeurd, samengesteld en 
vers gebrand door onze Q-Grader, meesterbrander en mélangeur. 
Voor ieder moment hebben we een passende koffie en thee. Vind de 
smaak die bij jou past.
 
Naast heerlijke koffie en thee vind je bij ons ook koffiemachines en een 
breed aanvullend assortiment.

Graag tot ziens in onze speciaalzaak!
 
Frans Roestenberg
Lange Hezelstraat 47 | Nijmegen
T: ��� ��� �� �� www.simonlevelt.nl

Proef de wereld. 
Verrijk je smaak.

Advertentie-nijmegen-168x168_Def 2022.indd   1Advertentie-nijmegen-168x168_Def 2022.indd   1 28-01-2022   09:4528-01-2022   09:45
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Van Woustraat 117 - 119 , Amsterdam
+31 20 786 47 39
info@annavilaas.com
+31 616241351

Als u op zoek bent naar aromatisch, royaal gekruide, 
uiterst heerlijke Indiase gerechten, hoeft u niet ver te 
reizen. Bij Annavilaas bieden we het meest authentieke 
Indiase eten dat door de eeuwen heen is geëvolueerd, met 
een nieuwe draai. Proef onze rijk en authentieke Indiase 
recepten, samengesteld door getrainde chef-koks, en 
ervaar het culturele eten van India.    

Beschouwd als een van de snelst 
groeiende restaurantketens, hebben 
we vestigingen in Nederland 
(Amsterdam), VAE (Dubai) en India 
(Chennai, Coimbatore, Kochi). We 
zijn ook van plan om onze restaurants 
wereldwijd uit te breiden.  

Annavilaas is een Indiaas vegetarisch 
multi-cuisine restaurant met 
veganistische opties; van de 
aromatische fi lterkoffi e tot heerlijke 
mango lassi, van dosas tot rotis, van 
Zuid/Noord-Indiase thali tot veg biryani 
en van kavuni sweet tot gulab jamoon. 
Kom en geniet van de authentieke, 

traditionele gerechten in Annavilaas die je zullen 
herinneren aan de Indiase smaken. We blijven 
sterker worden door onze consequente focus op 
de juiste dingen, zoals hoogwaardige ingrediënten, 
betaalbare prijzen en een geweldige klantenservice. 
Dat is de reden waarom Annavilaas het Indiase 
vegetarische multi-cuisine restaurant voor 
fi jnproevers is geworden. We worden vaak gevraagd 
naar het geheim van ons succes.

“Authentiek zijn en trouw aan onze roots, geen 
consessies doen op het gebied van kwaliteit, geen 
toevoegingen en onze klanten centraal stellen.”

Indiaas eten voor fi jnproevers 

Van Woustraat 117 - 119 , Amsterdam
+31 20 786 47 39
info@annavilaas.com
+31 616241351

Indiaas eten voor fi jnproevers 
Elk van de gerechten wordt bereid met 
kruiden en verse ingrediënten om de beste 
eetervaring te creëren.

Kom en ervaar het 
verrukkelijke eten uit ons brede 

assortiment Indiase vegetarische 
spreads bij Annavilaas!

Reserveer een tafel of 
bestel online

www.annavilaas.com



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN TOEN DE WERELD BRAK 

Op zaterdag 15 oktober is het tijd 
voor een nieuwe editie van 
Museumnacht Kids in Utrecht. Zijn 
jullie er klaar voor om in het donker 
de Utrechtse musea en culturele 
instellingen te ontdekken? 
Museumnacht Kids is een 
evenement speciaal voor alle 
gezinnen met kids tussen de vier 
en twaalf jaar. Beleef lokale musea 
en culturele instellingen na 
sluitingstijd door middel van een 
extra leuk programma. Er is genoeg 
te doen: spannende speurtochten, 
coole workshops, leerzame 
rondleidingen en nog veel meer. Dit 
alles met als doel om kinderen op 
jonge leeftijd en op een speelse 
manier in aanraking te laten komen 
met de kunst en cultuur van een 
stad. Kijk voor meer info op 
www.museumnachtkids.nl.

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
KIDS

FILMPJE KIJKEN 

BOILING POINT

Gretel woont al tientallen jaren in Londen. 
Ze leidt een ogenschijnlijk comfortabel 
leven, ondanks haar donkere verleden. Ze 
spreekt niet over haar ontsnapping uit 
Duitsland meer dan zeventig jaar geleden, 
noch over de naoorlogse jaren in Frankrijk 
met haar moeder. En bovenal spreekt ze 
niet over haar vader, commandant van het 
meest beruchte concentratiekamp van de 
nazi’s, of over het gruwelijke lot dat haar 
broertje Bruno onderging. Dan komt er een 
gezin wonen in het appartement onder haar. 
Gretel sluit vriendschap met de negenjarige 
Henry, hoewel hij herinneringen bij haar 
oproept die ze juist probeert te vergeten. 
TOEN DE WERELD BRAK van John Boyne 
is vanaf 4 oktober verkrijgbaar.

Op misschien wel de drukste avond van 
het jaar probeert de charismatische en 
veeleisende chef-kok Andy Jones (Stephen 
Graham) in zijn populaire Londense 
restaurant de balans te vinden tussen zijn 
professionele en persoonlijke problemen. 
Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en 
Warenautoriteit zet het personeel op 
scherp, terwijl het overboekte restaurant 
zich al begint te vullen met gasten. Andy 
probeert streng doch rechtvaardig zijn 
personeel door de chaotische avond te 
loodsen. Gefi lmd in één lange, 
ononderbroken take. BOILING POINT is 
vanaf 6 oktober te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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GGFFEEDDCCBBAA

slaap je GEZOND!
Gezond oud worden – dat willen we allemaal 
wel! Om dit fi jne doel te bereiken is een goed 
én gezond slaappatroon ontzettend 
belangrijk. Een gezond slaappatroon zorgt 
voor een beter humeur, versterkt je 
immuunsysteem en geeft meer energie. 

Onze slaapkwaliteit is echter sterk aan 
verandering onderhevig naarmate we ouder 
worden. Dat heeft onder andere te maken met onze 
hormonen. Vrouwen krijgen last van opvliegers, 
nachtelijk transpireren en toenemende gevoeligheid 
voor omgevingsfactoren. Ook krijgen vrouwen na de 
overgang vaker last van slaapkrachten. Ook de mannen 
komen naarmate ze ouders worden, moeilijker in slaap. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt dat de aanmaak van melatonine 
daalt. Dit hormoon reguleert ons dag- en nachtritme. 
Naarmate we ouder worden verkalkt de pijnappelklier, het 
deel van de hersenen dat melatonine aanmaakt.

Slecht slapen heeft een grote impact op de gezondheid. 
Van langdurige klachten zoals diabetes tot hart- en 
vaatziektes. Neem daarom je omgevingsfactoren en 
levensstijl onder de loep, als je jouw slaapkwaliteit wilt 
verbeteren. Zorg voor een frisse slaapkamer, verminder 
stress, mediteer en vermijd alcohol/cafeïne voor het 
slapen gaan. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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Altijd meer keuken voor uw geld bij Küchen Design Kleve

Een keuken is steeds vaker de ziel van de woning. 
De plek in huis waar iedereen samenkomt om de 
dagelijkse verhalen te delen, heerlijke gerechten te 
bereiden of een avondje door te zakken met snacks 
uit de oven. 

In moderne woningen vervagen daarom de grenzen 
tussen woonkamer, eetkamer en keuken. Dat vraagt 
om slimme keukenarchitecten die uw keuken naadloos 
kunnen laten overgaan in uw woon- of eetkamer. 
Ook met bijpassende elementen, zoals kasten en 
oplossingen voor de bijkeuken. Stijlvol, hoogwaardig en 
natuurlijk ook heel praktisch in gebruik. 

Küchen Design Kleve heeft meer dan een kwart eeuw 
ervaring in keukenontwerpen. We vertalen jaarlijks 
de keukenwensen van honderden Nederlanders naar 
een design dat bij hen past. En we verrassen ze 
daarbij vaak. Niet alleen door creatieve oplossingen 
te bedenken, maar zeker ook door de scherpe prijzen 
onder de streep. Zo krijgt u altijd meer keuken voor 
uw geld.

Ervaar het zelf en maak een afspraak voor een 
bezoek aan onze studio, vlak over de grens bij 
Nijmegen. Bel 0049 2821 9776806, of maak online 
een afspraak en scan de QR-code.

KÜCHENK D E S I G N  K L E V E

Lindenallee 43
47533 Kleve 
Duitsland 

T:  0049 2821 9776806
E:  info@kuechendesignkleve.de
W: kuechendesignkleve.de

Bruist-actie!
Scan de QR-code en 
profiteer niet alleen 
van onze scherpe 
prijzen, maar ontvang 
ook nog eens een leuk 
cadeau bij aanschaf 
van uw keuken!
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 Toepassingen
• (pijn)klachten: artrose, reuma, hernia, neurologische 

 pijn, tendinitis, frozen shoulder, nek- en/of 

 rugklachten, hoofdpijnen, gezichtsverlamming

• huidaandoeningen: eczeem, acne, psoriasis, 

 urticaria, herpes, rosacea, alopecia, vitiligo

• hart- en vaatziekten: CAD, angina, HF

• maag- en darmproblemen: prikkelbare darm, 

 maag- of darmzweren, ziekte van Crohn, colitis

• gynaecologische klachten: menstruatie-, 

 zwangerschaps- en overgangsklachten

• slaap- of lichte emotionele verstoringen: 

 vermoeidheid, chronische stress 

• kanker

• onbegrepen pijnklachten

De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
T 0575 746046   |   www.heelhuus.nl

Daniëlsplein 3D, 6543 NA Nijmegen
T 024 3020002   |   www.heelhuus-nijmegen.nl

Gezonde gemoedelijkheid
Voor acupunctuur kun je terecht bij het HeelHuus, dat sinds juli 2020 ook een deelvestiging in Nijmegen heeft: HeelHuus 
Acupunctuur Nijmegen. Het HeelHuus is al jaren een gerenommeerd en laagdrempelig gezondheidscentrum. Het is een ‘huus’ 
midden in de samenleving en met beide benen op de grond, waar je in een geborgen en prettige sfeer weer ‘heel’ kunt worden. 

Gewone 
Gezondheid…?!

Waar denk je aan bij acupunctuur? Aan naalden die pijn doen? In de vorm van een infuus-, injectie, inentings-, of 
een verdovingsnaald? Een eerste keer bij een acupuncturist op de behandeltafel zet je je dan ook vaak schrap. 
Bij de eerste prik houd je je adem in en je ogen stevig dicht… en vervolgens voel je er nagenoeg niets van en 
valt het heel erg mee! Bij acupunctuur worden namelijk slechts heel dunne naaldjes gebruikt. Niet te vergelijken 
dus met de bekende naalden uit het ziekenhuis en bij de tandarts.  En ook deze zijn in werkelijkheid vaak veel 
minder erg dan ze lijken.

Drietal in disbalans
Daarnaast is acupunctuur zoveel meer dan het zetten van naalden. Het is een belangrijk onderdeel van Traditionele Chinese 
Geneeskunde (TCG), een eeuwenoude en holistische manier van genezen. Hierbij wordt de mens niet slechts als een lichaam, 
maar als een drie-eenheid van lichaam, geest en emoties gezien. Dit drietal is nauw met elkaar verbonden en beïnvloedt 
elkaar voortdurend. Dit betekent dat een lichamelijke klacht kan ontstaan uit psychische of emotionele problemen en 
omgekeerd. En dat een ziekteverschijnsel een ‘disbalans’ in de drie-eenheid is.  Afhankelijk van de oorzaak en de diagnose 
kunnen zowel ontspanningsoefeningen en adviezen voor eet-en leefpatroon als cupping (een vacuüm-techniek), moxa (een 
warmte-techniek) en uiteraard het prikken met heel dunne en vrijwel pijnloze naalden worden ingezet. Met andere woorden: 
met een gerichte acupunctuurbehandeling wordt je lichaam gestimuleerd om het natuurlijke evenwicht te herstellen.

Ricky Bochem, Acupuncturist -  Aili Deiwiks, Acupuncturist -
Chinees Arts - Kruidengeneeskundige Kruidengeneeskundige
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

In Appeltjes Schillen snijdt de cabaretier actuele 
maatschappelijke thema’s aan en ook over ons 
eigen kikkerlandje heeft hij het nodige op te 
merken. “Nederland is een sneaky land geworden. 
Nu ook weer met die boeren en hun veeteelt. Ik 
heb echt met ze te doen.” Maar de boeren zijn niet 
het enige onderwerp van gesprek tijdens zijn 
avondvullende show. “Ik ga het over de 
coronapandemie en alle ellende eromheen 
hebben. Maar ook dieren komen aan bod: van 
apen tot de wesp en de teek. Dat zijn dieren die het 
ons erg ‘lastig’ maken. Daarom ga ik ze eens extra 
aandacht geven. Dat vind ik leuk.”

THEATRALER Appeltjes Schillen krijgt een ander 
format dan de bezoeker van Koning gewend is. “De 

Martijn Koning is een van Nederlands bekendste en populairste stand-upcomedians. 
Sinds september staat hij met zijn gloednieuwe show Appeltjes Schillen op de 

planken. Koning heeft zin om het publiek weer te vermaken. “Deze show heeft een 
nieuw format, iets theatraler.”

Martijn Koning: 

‘Nederland is een sneaky land 
geworden’

vorige shows die ik opvoerde waren puur 
improviseren. Nu ligt de focus meer op het verhaal 
an sich. Er is een intro, een eerste deel en een 
tweede stuk met een echte afsluiter. Dat geeft mij 
meer houvast. Het wordt theatraler en meer 
thematisch.”

DOORONTWIKKELD En hoewel de showopzet een 
wending krijgt, blijft de kenmerkende stijl van 
Koning intact. “Ik ben doorontwikkeld en in 
bepaalde dingen beter geworden. Dat gaat de 
kijker zeker merken. Bij de try-outs ga ik gelijk from 
scratch. Ik weet wat ik kan en doe.”, sluit Koning 
zelfverzekerd af.
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Santoni laarzen

 Marco Pescarolo 
pantalon

Doriani 
Cashmere vest

Mooie items voor de herfst, van merken als: Doriani Cashmere, Marco Pescarolo, Santoni

NIEUWE COLLECTIE!

Burchtstraat 22 en 30, 
Nijmegen | 024 322 24 81

www.tijssenmode.nl

     @Tijssenmode.nl

Bekijk de uitgebreide 
collectie bij ons in de 

winkel of op onze 
webshop.
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Psst... 
Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige 
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn. 

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?
Scan de QR-code en stuur een e-mail!

body to body… erotiek… 
happy end.

Aanraking… 

Op zoek naar een erotische baan?

Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan 
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl

Onze vip-room is speciaal ingericht voor meerdere personen.
Dus ook voor onze Koppel Massage, waarbij koppeltjes/
echtparen kunnen genieten van een heerlijke erotische massage 
door een of twee masseuses naar keuze (de prijs is hetzelfde). 
Echtparen die open-minded zijn, hun horizon willen verbreden 
en in zijn voor nieuwe erotische ervaringen kunnen dus ook bij 
Yu&Mi terecht.

Met speciale technieken zullen onze masseuses ervoor 
zorgen dat je iedere keer heel dicht bij een hoogtepunt komt, 
maar dit toch nog net even iets langer weet uit te stellen. 
Kom genieten!

KOPPEL MASSAGE

Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

TANTRA MASSAGE

KOPPEL MASSAGE

SHOGUN MASSAGE

NURU MASSAGE

VIP MASSAGE

A� ijd genieten!

10% 
KORTING

Even heerlijk in de watten worden gelegd en alle aandacht voor 
jou. Een ontspanningsmassage is ideaal als je stress ervaart 
of gewoon wanneer je lekker wil genieten. We nemen de tijd 
en masseren in een rustig ritme, zodat je echt lekker kunt 
ontspannen. Met deze maand de volgende massage uitgelicht:

OP ONZE
 TANTRA MASSAGE 

OP VERTOON VAN EEN FOTO 
VAN DEZE ADVERTENTIE

3332



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 beleven jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te 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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van Welderenstraat 39, Nijmegen  |  024-3220200
info@kooijoptiek.nl  |  www.kooijoptiek.nl

Wij bieden de beste service en kwaliteit 
in hooroplossingen.

MAAK EEN 
AFSPRAAK VOOR 

EEN INTAKE-
GESPREK.

AMSTERDAM Overtoom 538hs
020 618 76 43

NIJMEGEN Kerkenbos 1037
06 114 000 46

Scan de  QR-code 
of kijk op
bssfamilierecht.nl

De eerste vraag hierbij is of de Nederlandse rechtbank bevoegd is om de echtscheiding 
uit te spreken. Dit is het geval als beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit 
hebben, als zij allebei in Nederland wonen óf als één van hen in Nederland woont en 
het echtscheidingsverzoek gezamenlijk wordt ingediend (bijvoorbeeld na mediation). 

De Nederlandse rechter is ook bevoegd als de 
verzoeker zonder Nederlandse nationaliteit langer 
dan een jaar in Nederland woont, als de verzoeker 
mét Nederlandse nationaliteit langer dan zes maanden 
in Nederland woont, óf als de verwerende echtgenoot 
in Nederland woont. 

De Nederlandse rechtbank past op de echtscheiding 
zelf het Nederlandse recht toe en kan de (inter-
nationale) echtscheiding uitspreken als sprake is 
van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. 
Het enkel stellen hiervan is doorgaans voldoende. 

Welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing 
is op andere onderdelen van de echtscheiding, zoals 
huwelijksvermogen of alimentatie, is afhankelijk van de 
rechtskeuze van de echtgenoten, hun nationaliteit en 
hun gewone verblijfplaats. Het kan dus zijn dat de 
Nederlandse rechtbank op het huwelijksvermogen of de 
alimentatie buitenlands recht moet toepassen. Het is van 
belang dit goed uit te (laten) zoeken.  
De mediators-advocaten van BSS Familierecht zijn 
gespecialiseerd in echtscheiding met internationale 
aspecten.

UIT ELKAARGetrouwd in het buitenland,
kun je dan scheiden in Nederland?

BSS Familierecht 
voor een warme, persoonlijke 

benadering!

Monique Schellekens Agnes Spoormans Catelijne Boshouwers

UIT ELKAAR:
Verlies ik na de scheiding van mijn 
kind het contact met mijn kleinkind?
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Lekker ambachtelijk brood 
en banket aan huis
Oude tijden herleven. De Bakker aan huis is weer helemaal terug net 
als vroeger, maar nu in een modern jasje. Daar waar vroeger de handkar 
door de straat kwam met heerlijk vers geurend brood, is de warme 
bakker in de straat weer helemaal terug.

Wie nieuwsgierig is geworden kan kennis maken met het verse en ambachtelijke brood van 
De Bakker Aan Huis. Doe de postcodecheck en bestel nu via www.debakkeraanhuis.nl.

postco��-
��e��

Re�is����� 
�  ��e�� �� 
a�c��n�

Ont��� 
����

�ro���

Ma�� �� 
�es�����n�

W�� ��z�r��� 
�������k� �� 
�es�����n�

Scan de QR code
voor meer info

Oude tijden herleven

van Broeckhuysenstraat 44van Broeckhuysenstraat 44
in Nijmegenin Nijmegen

Tel. 024 - 322 94 88Tel. 024 - 322 94 88
Info@bontonkappers.nlInfo@bontonkappers.nl
www.bontonkappers.nlwww.bontonkappers.nl

 

NEW BRANDNEW BRAND

GeweldigeGeweldige   
serums voorserums voor   
zomer haar.zomer haar.
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LOOKING/GOOD

Haarverzorging
in de herfst

GOEDE VOEDING voedt je haar van binnenuit. Gezonde 
voeding zorgt dus niet alleen voor een gezonder lichaam, 
maar ook voor gezonder haar.

WAS JE HAAR ZO MIN MOGELIJK Hoe minder je
je haar wast, hoe mooier het uiteindelijk wordt. De 
natuurlijke oliën in onze huid krijgen dan optimaal 
de tijd om onze schedel te voeden.

SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN MET KOUD 
WATER De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, 
waardoor de voedende producten van je natuurlijke 
shampoo langer aanwezig blijven in de haarzakjes en bij 
de hoofdhuid.

DE HERFST brengt koude wind en vochtigheid met zich 
mee. Daarvan kan je haar uitdrogen. Goed hydrateren is 
dan belangrijk en een voedend haarmasker is raadzaam.

HITTESTYLING, zoals föhnen en stylen, is nooit goed 
voor haar. Het is zelfs gezonder je haar te laten drogen 
aan de lucht. Droog het lichtjes met een handdoek en 
laat het vervolgens drogen. Kam het voorzichtig door als 
het al enigszins droog is.

Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te voorduren gehad door uv-straling 
en hitte. Tijd dus voor maatregelen!

Vera van Uum is orthoptist bij Harting Oogmode & Oogzorg 
en het Elkerliek ziekenhuis. Vera onderzoekt en behandelt 
klachten op het gebied van oogsterkte afwijkingen (verziend- 
en bijziendheid, cilindrische afwijkingen), scheelzien, lui 
oog, dubbelzien, oogbewegingsstoornissen en ook specifi eke 
hoofdpijn- en leesklachten. 

Voordelen van orthoptie bij Harting Oogmode & Oogzorg:
• voor kinderen en ouders minder belastend
• ontspannen sfeer met professionele en persoonlijke 

aandacht
• geen wachttijden
• dichter bij huis
• bij noodzaak bril hoeft men niet naar nog een adres

Hertogstraat 128, Nijmegen  |  024 329 52 00
info@hartingnijmegen.nl  |  www.hartingnijmegen.nl

Orthoptie bij Harting 
Oogmode & Oogzorg
Orthoptie is de leer van het goed en recht zien. De 
samenwerking tussen beide ogen vormen de basis 
voor een rechte oogstand waardoor beide ogen zich 
zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
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2 MEDIUM PLUS PIZZA’S, 1 SIDE 
1 LARGE DRINK

€24,99

KWALITEIT IS ONZE OBSESSIE

LIEFDE VOOR LUNCHTIJD

PAPA JOHN’S NIJMEGEN
024 303 0014

MOLENSTRAAT 142
NIJMEGEN.PAPAJOHNS.CO.NL

  /PAPAJOHNS.CO.NL

USED CAR S

www.vanmossel.be

Betrouwbare auto's met ervaring !

Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1Adv. 1-1 Used Cars BRUIST BE.indd   1 27-07-2022   16:3127-07-2022   16:31
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   Wijn is verbonden
   met emotie

Kleine Molenstraat 19A, Elst  |  +31 (0)481-374464  |  info@halvemorgen.nl  |  www.halvemorgen.nl

Over wijn kun je heel gewichtig doen, 
het gaat er uiteindelijk om wat je zelf 
lekker vindt. Bij Wijnhandel Halve 
Morgen vind je wijnen voor alledag, 
maar ook verrassende pareltjes. 
Heerlijk om zelf te drinken en zeker 
om cadeau te geven. 

Vinoloog Danny van Leersum weet 
over elke wijn op het schap wat te 
vertellen. Je koopt dus niet alleen een 
fl es wijn, maar ook een inspirerend 
verhaal om te delen. 

Smaak is voor iedereen anders, 
daarom kun je bij ons altijd proeven. 
In de winkel of tijdens een proeverij.
Ook hebben wij voordelige 
proeftassen.

Wil je iets gedenkwaardigs?
Geef dan een speciaal samen-
gestelde proefkist cadeau voor een 
wijn proeverij thuis. Een herinnering 
met smaak en een verhaal.

Voor ballonnen, 
feestartikelen 

en meer kun je 
terecht in onze 
webshop
Of scan de 
QR-code

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

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

Sophia Fotografi e
Zomertaling 55, Wijchen  |  06 40 13 26 29
info@sophiafotografi e.nl  |  www.sophiafotografi e.nl

Voor een puur, spontaan 
en stijlvol portret

BEKIJK DE 
WEBSITE VOOR 

MEER INFO!

 

www.facebook.com/NijmegenBruist

Like ons op 
Facebook
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De Bastei
Infocentrum WO2

BRUISENDE
HOTSPOTS

2

1

Lange Hezelstraat 83 Nijmegen | 024-3232008

presenteert....
Whisky proeverijen en masterclasses

22 oktober 12 november 17 december

Proeverij 
onafhankelijke 

bottelaars

Masterclass 
Fettercairn

Masterclass 
Dalmore

Scan qr-code of kijk op versaillesdrankenwebshop.nl

Ga mee op een ontdekkingsreis door 
de Creoolse keuken. Proef diverse 
gerechten en zoete lekkernijen die 
de smaakpapillen strelen.

GET IN HUNGRY, LEAVE HAPPY

Burchtstraat 126, Nijmegen  |  024-7855032  |  www.veggiegalore.nl

2

1

Kijk voor alle leuke #kidsprooftips 
op www.kidsproof.nl

Kidsproof Nijmegen verzamelt
de leukste t ips voor ouders 
en kids in en om Nijmegen!

NIJMEEGS 
KINDERBOEKENFEEST 
– GI-GA-GROEN! 4+
Hou jij van natuur, boeken, 
avontuur, de kleur groen 
of van al deze dingen 
tegelijk? Trek dan je 
niet-zondagse kleren 
aan en kom naar het Gi-ga-groene 
Kinderboekenfeest. Luister naar spannende verhalen, 
ontmoet schrijvers, bouw robotbeesten of een hut en ga 
op avontuur in het park. 
Lindenberg Cultuurhuis; 9 oktober 13.00 - 17.00 uur; 
doorlopend randprogramma is gratis; workshops en 
voorstellingen € 3 of € 5

SCHEMERLICHT FESTIVAL
In de herfstvakantie is 
Schemerlicht Festival terug 
met een kersverse, unieke 
wandelervaring langs licht- 
en geluidskunstwerken. 

In het Goffertpark in Nijmegen staan 15 licht- en 
geluidsinstallaties in het thema ‘Lucht Ruim’ voor je 
klaar. Kunstenaars, componisten en wetenschappers 
verbinden ecologie, kunst en innovatie voor jong en oud 
en vragen aandacht voor het klimaat.
Goffertpark; 21 t/m 30 oktober; Zie voor prijzen de 
website.
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Deze pompoenquiche met gorgonzola is echt te gek! En helemaal niet 
ingewikkeld om te maken. Neem pompoen, gorgonzola en spinazie en gooi ze 

allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.

INGREDIËNTEN
225 gram ongezouten boter

180 gram bloem
2 eetlepels water

800 gram pompoen, 
in grote stukken gesneden

2 eetlepels olijfolie
1 grote ui, gesnipperd

2 theelepels suiker
450 gram spinazie

4 eieren
200 gram gorgonzola 

65 gram walnoten
snufje nootmuskaat

peper en zout

BEREIDING
Voor de quichebodem: verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de boter in blokjes 
en meng deze met bloem en water tot de ingrediënten aan elkaar plakken en een 
stevig deeg vormen. Rol dit uit en bekleed de quichevorm hiermee. 
Bak 10-15 minuten en haal het hierna uit de oven.

Kook de gehakte pompoen in een grote hoeveelheid water tot de stukken zacht en 
gaar zijn. Zeef de pompoenstukken hierna en pureer ze met een vork.

Verhit olijfolie in een koekenpan koekenpan en bak hierin de ui. Zodra deze 
goudbruin begint te worden, voeg je de suiker toe en karameliseer je de ui in 
ongeveer 5-10 minuten. Bak in een andere koekenpan de spinazie met olijfolie tot 
ze voor de helft inkoken. Breng op smaak met peper en zout en zet apart.

Meng de eieren met de gorgonzola. Voeg de walnoten, pompoenpuree, uien en 
spinazie toe. Breng op smaak met peper, zout en een snufje nootmuskaat.

Giet het mengsel op de korst en bak ongeveer 40 minuten, of tot de quiche gaar is.

6 PERSONEN - 90 MINUTEN

Pompoenquiche
met gorgonzola

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 9-7-4.

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

De herfst is in volle gang. Tijd 
om te genieten van die kleine, 
maar oh zo fi jne dingen van 
dit seizoen. Het wordt steeds 
vroeger donker. Dit is juist het 
moment om lekker veel sfeer aan 
te brengen in huis. Maak je huis 
gezellig met kaarsjes, lichtjes, 
een warme plaid op de bank 
en los de puzzels op, waarbij je 
kans maakt op leuke prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

PUZZELPAGINA

meubels 
banken
hoekbank
slaapbank 

fauteuils 
kwaliteit 
zitten
deal

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

Maak kans op fl inke korting voor een: 

Manilla hoekbank
Op voorraad in ál onze 
Megastores, ook bij u in de buurt!

Meer Seats and Sofas?
Bezoek de website

vanaf 

899,-

Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.nijmegen-bruist.nl
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van der Brugghenstraat 12, Nijmegen • 06 16 96 42 00 • www.contoura.nl

Maak nu gelijk een  
afspraak voor  
jouw nieuwe lijf!

SNEL VET VERLIEZEN 
DOOR CRYOLIPOLYSE!

Wil jij een strakkere buik, armen, billen of benen en afscheid nemen van je 

zadeltassen en lovehandles? Met CRYO4 verdwijnt het als sneeuw voor de 

zon! Met CRYO4 is het mogelijk om plaatselijke vetophoping definitief te 

verwijderen zonder operatie. 

VO
OR VROUWEN

& M A N NEN

PROEF- 

BEHANDELING 

€ 69,-     

Contoura_Bruist_Oktober22.indd   2Contoura_Bruist_Oktober22.indd   2 02-09-2022   11:3202-09-2022   11:32


