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 Specialist in maatwerk
Maar 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

Alles voor je interieur
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 bij de showroom van 
HG Woonidee in Wijchen en 
laat je inspireren. 

BRUISENDE/ZAKENAlles voor je interieur

Voor wie van KLASSE en KWALITEIT houdt
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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

Deal
Maak kennis met Broodje Ben Nijmegen! 
1 x bol carpaccio of bietencarpaccio van
€ 5,25 voor € 3,50 p/s! (nummer 34 en 34C).

Maximaal 1 bol per uitgeknipte voucher, geldig de gehele maand juni 2020.

.

Wie in Nijmegen zin heeft in een lekker broodje, kan sinds kort terecht bij 
Broodje Ben in de Marikenstraat. “De keuze is bij ons enorm en we 

beleggen alle broodjes vers”, aldus eigenaar Niels Banken.

Broodje Ben

Bij Broodje Ben 
moet je zijn

bestelling op het afgesproken moment 
voor je klaarstaat om af te halen. Wel zo 
makkelijk!”

Maatwerk voor elke klant
Heb je al eens van Broodje Ben gehoord of 
ben je ergens anders een Broodje Ben 
tegengekomen? “Dat kan kloppen”, vertelt 
Niels. “Broodje Ben is namelijk een 
franchiseformule. Een waar ik meteen 
enthousiast over was toen ik er zelf mee in 
aanraking kwam. Waarom? Omdat Broodje 
Ben staat voor kwaliteit, écht vers en 
maatwerk voor elke klant. Maar ook omdat 
je als franchisenemer vrij bent om je eigen 
‘touch’ aan het aanbod te geven. Zo 
verkopen wij in Nijmegen als enige Broodje 
Ben fi liaal een broodje Vega Schnitzel en 
een broodje Ben Currywurst en daar zullen 
in de toekomst ongetwijfeld nog meer 
specialiteiten bijkomen. Kom ze gewoon 
zelf eens proeven!”

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

La Ligna

Name It

New Dutch

Oil & Vinegar

Only

OPEN32

Purdey

River Woods

Rivièra Maison

Samo Fashion

Sandwich

Scapino

Sissy-Boy

s.Oliver

State of Art

van U¦ elen

Ysveld Fysio

Zeezicht

“Klein maar fi jn”, zo omschrijft Niels zijn 
zaak aan de Marikenstraat. “Perfect voor 
wat wij onze klanten te bieden hebben: 
heerlijke broodjes die ter plekke vers voor 
ze worden afgebakken en belegd. In wat 
voor broodje je ook zin hebt, reken maar 
dat je het bij ons vindt. Van vis tot vega en 
van vlees tot vegan, we hebben voor 
iedereen wel een broodje naar wens, en 
dat zeven dagen per week.”

Bestellen
Niels benadrukt dat iedereen eigenlijk 
gewoon zelf eens een kijkje moet komen 
nemen in de Marikenstraat. “Maar van 
tevoren bestellen kan bij ons ook gewoon. 
Dat raad ik zeker aan als je meerdere 
broodjes wilt bestellen, bijvoorbeeld voor 
een bedrijfslunch of iets dergelijks. Geef 
je  bestelling heel eenvoudig door via 
www.broodjeben.nl of via de speciale 
Broodje Ben app en wij zorgen dat de 

‘De lekkerste broodjes,
écht vers!’

Marikenstraat 8  |  024-8448045  |  www.broodjeben.com



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken. Maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn.

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

@MichaelsMeditations

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk

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

Langzaamaan begint het leven weer zijn normale vormen aan te 
nemen. Of, nou ja, normaal... Het voorlopig ‘nieuwe normaal’, 
laten we het daar maar even op houden. We bevinden ons 
momenteel in een zogenaamde ‘anderhalvemeter-samenleving’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen draai moet zien te vinden.

Zo ook alle ondernemers met wie wij samenwerken. Elke 
beroepsgroep heeft met andere aspecten rekening te houden. 
Voor de een zijn deze wat ingrijpender dan voor de ander. 
Maar voor ieder van hen geldt dat ze er ook in deze vreemde 
tijden alles aan doen om er het beste van te maken. Respect! 
Dat mag ook weleens gezegd worden.

Bij Bruist doen we dit trouwens eveneens. We blijven naar de 
toekomst kijken en blijven onverminderd positief. Hoe kan het 
ook anders? De bruisende verhalen van alle ondernemers 
werken namelijk ontzettend inspirerend en motiverend om vol 
enthousiasme door te gaan en elke maand weer een mooi 
magazine voor jullie samen te stellen. Blader dus lekker verder 
en lees hoe jouw regio ook in deze tijd nog steeds bruist.

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel René Moes 06-19629221  |  076-7115340

Dutch Table Works  | Lijsterstraat 33  |  5451 XJ Mill  

0485-455102  |  www.dutchtableworks.nl  |  info@dutchtableworks.nl

KvK  16048000  | BTW 807614282B01  | IBAN  NL96 RABO0134 3813 51

Dutch Table Works is een 

handelsnaam van Klomp  

Keukens en Interieurbouw bv

Dutch Table Works  | Lijsterstraat 33  |  5451 XJ Mill  

0485-455102  |  www.dutchtableworks.nl  |  info@dutchtableworks.nl

KvK  16048000  | BTW 807614282B01  | IBAN  NL96 RABO0134 3813 51

Dutch Table Works is een 

handelsnaam van Klomp  

Keukens en Interieurbouw bv

Lijsterstraat 33, Mill  |  0485-455102  |  info@dutchtableworks.nl  |  www.dutchtableworks.nlInhoud
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Julianaplein 25  |  Beuningen  |  024 206 04 03  |  debbie@bijzonderzoet.nl  |  www.bijzonderzoet.nl

  bijzonderzoet

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur  |  Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Bijzonder zoet laat u verrassen!
Debbie van Haren
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ELK TYPE VLOER 
HEEFT ZIJN 

EIGEN VOOR- 
EN NADELENZYXWV

USRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

Dat hangt af van een aantal factoren. Om te beginnen 
natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook van wat 
voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk schoon te 
maken, onderhoudsvrij, geschikt voor kids, et cetera.

Laminaat
De meest gekozen vloer is waarschijnlijk toch wel de
laminaatvloer. Onderhoudsvriendelijk, relatief goed-
koop en in vele uitvoeringen verkrijg baar. Daarnaast 
is laminaat ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. 
Laminaat heeft als nadeel dat het gevoelig is voor 
krassen. En doordat het geluid niet wordt gedempt, 
kan een laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

Houten vloer
Al jaren onverminderd populair is de houten vloer. 
Door de natuurlijke en karakteristieke uitstraling 
past deze in de meeste interieurs en beschadigingen 
zijn eenvoudig te herstellen. Nadelen van een houten 
vloer zijn echter dat het onderhoud zorgvuldig 
moet  gebeuren en dat de vloer niet watervast is. 
Daardoor is hij niet geschikt voor elke ruimte.

Op zoek naar een nieuwe vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal 
van vloerspecialisten. Ook bij jou in de regio!

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben gemerkt: 

er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling, maar zeker 
ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?

Pvc
De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds vaker 
gekozen optie. Groot voordeel van dit type vloer is 
dat  deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk te 
onderhouden is en geluid dempt. De goede prijs-
kwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies 
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat 
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd 
moeten worden komt echter wat meer werk kijken. 
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is 
dat ook deze krasgevoelig is.

En meer
En zo zijn er nog veel meer opties in vloerenland: 
tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl, linoleum, 
plavuizen, natuursteen, parket, kurk, steentapijt en 
waarschijnlijk vergeten we er dan nog een paar. Ga 
niet over één nacht ijs bij de aanschaf, maar bedenk 
goed aan wat voor eisen een vloer voor jou moet 
voldoen. Laat je eventueel adviseren door een 
expert, dan heb je het langste plezier van de vloer 
die jij kiest.

BRUIST/WONEN

8



Bijzonder genieten laat u verrassen!

Julianaplein 27  |  Beuningen  |  024 206 04 03  |  guus@bijzonder-genieten.nl  |  www.bijzonder-genieten.nl

  bijzondergenieten

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Guus van Haren - Leijten

Julianaplein 25  |  Beuningen  |  024 206 04 03  |  debbie@bijzonderzoet.nl  |  www.bijzonderzoet.nl

  bijzonderzoet

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur  |  Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Bijzonder zoet laat u verrassen!
Debbie van Haren



Geniet in eigen 
omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

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. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

WIND IN JE HAREN

win
Geniet in eigen 

omgeving

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off- 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Hop On Hop Off- 

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #NARCISSUS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen. 100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 

van de Wallen. Deze veelal 

roman gaat over de wrijving 

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love

ZYXWV

UTSQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

ZYXWV

UTSRQPO

NMLJIH

GFEDCBA
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
in de reiswereld uitgesproken als juno.

 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 21 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 21 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tweede Walstraat 118, Nijmegen  |  024 - 32 33 832
info@amanne.nl  |  www.amanne.nl

Caribisch Centrum Nijmegen

Sinds 1983

salsa danslessen
workshops / arrangementen

zaalverhuur / feestjes
uitgaansgelegenheid
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Gemoedelijke italiaanse woonkamer
Gasten zijn verrast als ze de zaak betreden. “Het 
lijkt alsof je een Italiaanse woonkamer binnen-
stapt”, vertelt Wilma enthousiast. Het menu 
bestaat uit handgemaakte pizza’s, verse pasta’s en 
bijzondere vlees- en visgerechten. De combinatie 
van verse Italiaanse producten en de originele 
bereidingswijze zorgen voor een smaaksensatie 
die maken dat je je voor even echt in Italië waant. 
Voor speciale Italiaanse delicatessen of een 
origineel cadeau kunt u uiteraard ook bij
Da Angelo Delicatezza & Trattoria terecht. 

Catering op maat
Da Angelo Delicatezza & Trattoria verzorgt tevens 
catering voor feesten en partijen, voor zowel 
particulieren als bedrijven. Er zijn geen standaard 
arrangementen; in overleg wordt er gekeken naar 
een passend menu dat inspeelt op de wensen en 
behoeften van de klant.

Prinsenweg 3a (winkelcentrum), Molenhoek  |  024 - 38 808 79  |  www.restaurant-da-angelo.nl

Na ruim twee maanden gesloten te zijn geweest vanwege de corona-
maatregelen, opent Da Angelo Delicatezza & Trattoria vanaf 1 juni 2020 vol 
enthousiasme weer haar deuren om gasten als vanouds de culinaire ervaring 
te bezorgen die ze van het Italiaanse restaurant gewend zijn.

Wij accepteren
de dinercadeaukaart,

vvv cadeau- en vvv dinerkaart

Waan je 
even echt 
in Italië!

De Italiaanse sferen zelf ervaren? 
Breng dan een bezoekje aan Da Angelo Delicatezza & Trattoria in 
Molenhoek om aan tafel plaats te nemen of om thuis van de verse 
gerechten te genieten. Nabij het restaurant is veel parkeergelegenheid 
en het dichtsbijzijnde treinstation ligt op een steenworpafstand.

Culinaire

ITALIAANSEsferen

KEUKENONTWERP NODIG?

Middels 3D-impressies komen uw woonwensen tot leven. Zo is het voor u als klant 
eenvoudiger om te visualiseren hoe het uiteindelijke eindresultaat eruit zal gaan zien. Dit 
bespaart u niet alleen hoge kosten, maar levert ook een enorm transparante samenwerking op. 

“What you see is what you get!”

HET OBLATENKLOOSTER  |  GROTESTRAAT 41 CUIJK  
06 83 60 2909  |  INFO@PAULCLEVEN.NL
WWW.PAULCLEVEN.NL

Mooie dingen ontwerpen en 
realiseren, dat is mijn doel. Een 
weldoordacht plan van aanpak 
en uitvoering gaan alleen in 
goede samenspraak. 
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Hoe hard er tegenwoordig ook wordt geroepen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, 
in de meeste huishoudens is het nog steeds de man die het klussen op zich 

neemt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een derde van de ondervraagden vindt dat 
‘een echte man’ kan klussen.

De klussende 
man

MAN/CAVE

Datzelfde onderzoek kent nog meer opvallende 
resultaten. Maar liefst vijftig procent van de vrouwen 
heeft liever dat haar man goed kan klussen dan dat hij 
lekker kan koken en een derde vindt het kunnen 
klussen zelfs belangrijker dan een goed salaris. 
Bovendien noemt bijna negentig procent van de 
vrouwen het aantrekkelijk als een man kan klussen.

‘Geen tijd’
Hoge verwachtingen dus. Maar wat nou als je niet kunt 
klussen of er simpelweg geen zin in hebt? Veel huis-
houdens hebben momenteel een klus die al langer dan 
een jaar is blijven liggen. Reden hiervoor is volgens 
vrouwen vaak dat mannen zichzelf overschatten als ze 
aan een klus beginnen, waardoor de motivatie steeds 
minder wordt en het werk blijft liggen. Het merendeel 
van de mannen geeft echter aan dat zo’n klus blijft 
liggen omdat ze er ‘even’ geen tijd voor hebben. Zo’n 
klus kun je maar beter uit handen geven, tenzij je het 
risico wilt lopen dat op een dag het team van ‘Help, mijn 
man is klusser’ bij je voor de deur staat…

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
• Vernieuwd 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 
• Verminderd vetophopingen 
• Bestrijd oedeem en Cellulitus

Plaatselijk
afslanken?
Het kan écht!

Lymfedrainage:

Een proefbehandeling nu voor   € 35,-
Kom je samen? Dan betaal je     € 30,-pp

AANBIEDING!

Lange dagen achter uw bureau, weinig beweging, ongezond 
eten, kent u dat? Het leidt tot over gewicht, verminderde 
weerstand, minder tijd om te sporten, spanning en daar-
door tot een verminderde productiviteit. BeautyFIRM! biedt 
mannen én vrouwen afslank behandelingen en silhouet-
verbeteringen aan volgens een innovatief concept.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE STORM
Wanneer Hurricane Leo plotseling koers zet 
richting Camino Island, vluchten de meeste 
mensen naar het vasteland. Bruce Cable, 
eigenaar van een boekenwinkel, besluit 
echter te blijven. Er valt een tiental dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Een van hen is 
Nelson Kerr, een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Nelson blijkt echter 
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te 
hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet 
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson 
willen doden? Wanneer Bruce op onderzoek 
gaat, ontdekt hij een geheim dat veel 
schokkender is dan welke verzonnen 
plottwist ook... DE STORM van John 
Grisham is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

Het leven van Emily is op een dieptepunt 
beland, maar dan krijgt zij de kans van haar 
leven. Haar baas Scott vraagt haar als nanny 
aan de slag te gaan op het Franse landgoed 
waar zijn vrouw en dochtertje wonen. Emily 
wordt erheen gevlogen in een privéjet en is 
gecharmeerd van Scotts vrouw en hun 
dochtertje. Ze leiden een luxeleven, maar al 
snel krijgt Emily twijfels. Waarom wonen ze 
zo geïsoleerd? Waarom spreekt het dochtertje 
geen woord tegen haar? Emily beseft dat het 
paradijselijke leventje weleens een gevangenis 
zou kunnen worden, waaruit ontsnappen 
onmogelijk is... HET VEILIGE HUIS van Anna 
Downes is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
HET VEILIGE HUISE

Houd je van fi etsen in de natuur? 
Niets is lekkerder dan even buiten 
uit te waaien en de gedachten te 
verzetten in één van de vele natuur-
gebieden die ons land rijk is. 
Natuurmonumenten heeft meer 
dan zeventig fi etsroutes uitgezet. 
Talloze kilometers fi etspad laten je 
genieten van het landschap en de 
natuur. De routes voeren door 
duinen, bossen, heiden, weilanden, 
nationale parken en nog veel meer 
mooie plekken. Stap op de fi ets en 
voel de wind in je haren!
Bekijk de fi etsroutes op 
www.natuurmonumenten.nl/fi etsen

        ROPUIT
FIETSEN IN
DE NATUUR

ZYXWV

UTSRQO

NMLKJIH

GFEDCBA

Heb jĳ  al een 
afspraak staan?
Wat waren wij blij toen we te horen kregen dat we 
weer open mochten om behandelingen te geven. 
We zijn blij jullie weer terug te zien!

Lavendel 256, Cuijk  |  06-48086594
info@beautyandwellnesscareluna.nl  |  www.beautyandwellnesscareluna.nl

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.

Eva van Kollenburg

In sneltreinvaart hebben we de salon omgebouwd in een 
anderhalvemetersalon. Er moesten stoelen weg en er werden 
schermen geplaatst. Rondom de toonbank is tape geplakt, zodat 
het voor iedereen duidelijk is om afstand te nemen. We hebben 
handschoenen, mondkapjes, brillen en vele liters desinfectiemiddel 
ingekocht. Voor de klanten en onszelf hebben we veel 
gezondheidcheck-formulieren uitgeprint, om goed voorbereid de 
behandeling in te kunnen gaan. 

Op 1 mei hadden wij ons 10-jarig jubileum.
Wij gaan dit verderop in het jaar nog uitgebreid vieren.

MAAK NU 
JE AFSPRAAK!
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Dutch Table Works  | Lijsterstraat 33  |  5451 XJ Mill  

0485-455102  |  www.dutchtableworks.nl  |  info@dutchtableworks.nl

KvK  16048000  | BTW 807614282B01  | IBAN  NL96 RABO0134 3813 51

Dutch Table Works is een 

handelsnaam van Klomp  

Keukens en Interieurbouw bv

Dutch Table Works  | Lijsterstraat 33  |  5451 XJ Mill  

0485-455102  |  www.dutchtableworks.nl  |  info@dutchtableworks.nl

KvK  16048000  | BTW 807614282B01  | IBAN  NL96 RABO0134 3813 51

Dutch Table Works is een 

handelsnaam van Klomp  

Keukens en Interieurbouw bv

Lijsterstraat 33, Mill  |  0485-455102  |  info@dutchtableworks.nl  |  www.dutchtableworks.nl

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken. Maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn.

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

@MichaelsMeditations

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk



Een stralende huid begint bij een goede huidanalyse!

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

Veel huidaandoeningen beginnen in de diepere huidlagen en worden pas in de loop van de tijd 
zichtbaar. De Observ 520 huidscan analyseert diepere huidlagen en brengt deze aandoeningen 
haarscherp in beeld. Daarom werken wij in onze Huidverzorgingssalon met dit geweldige apparaat. 
Zo kunnen wij u perfect adviseren welke reinigingsproducten, serums, hydraterende crèmes en 
zonneprotectors u dient te gebruiken, om uw huid weer mooi en stralend te maken en te houden.
Wilt u ook een stralende huid en een duidelijk beeld krijgen van uw huidconditie?

Mochten wij i.v.m. het 
coronavirus niet open 
zijn, dan kunt u een online 
FaceTime intake boeken!

Dat is heel begrijpelijk. Er gebeurt veel in de wereld om ons 
heen momenteel. Soms komt het heel dichtbij en lijkt het 
onze persoonlijke strijd te worden. Hoe kun jij je rust bewaren 
te midden van deze onrust?

Het begint ermee te begrijpen dat geen enkele situatie persoonlijk is. 
Onze gedachten willen ons graag doen geloven dat bepaalde mensen 
of situaties tegen ons werken terwijl in werkelijkheid alles juist voor 
ons gebeurt. 

Dat werkt als volgt. Iedereen is in dit leven onderweg naar 
zelfverwezenlijking. Elke uitdaging die we tegenkomen is een kans 
voor persoonlijke groei. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met de situatie rond 
het coronavirus? Of met de vrijheidsbeperkingen die we nu allemaal 
opgelegd hebben gekregen? Jouw reacties zeggen veel over jezelf.  

Vaak is het in de praktijk moeilijk om lastige situaties als 
leermogelijkheden te zien. Toch heb je alles in je om er het beste uit 
te halen. Daar kan ik je bij helpen. Er zijn allerlei manieren om hier 
een weg in te vinden die bij jou als uniek mens past.

COLUMN/MARIEKE VAN DEURSEN

Mijn naam is Marieke van Deursen 
en ik heet je welkom bij mijn 
praktijk Angels&Magic. Ik ben al 
langere tijd bezig met spirituele 
hulpverlening in de vorm van onder 
meer energiereadings en healings.

In mijn praktijk begeleid ik mensen 
met hulp van de Engelen door
kaart leggingen, fotolezingen, 
energiereadings en healings. 

marieke@angelsandmagic.nl

www.angelsandmagic.nl

 Angels&Magic

 angelsandmagic

Marieke

ERVAAR JIJ OOK 
ZO’N STRESS?

Angels&Magic

 Angels&Magic

 angelsandmagic

Marieke

Heb je hier interesse in, neem dan vrijblijvend contact 
met me op via marieke@angelsandmagic.nl, dan 
praten we er eens over.
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1. Shoes van Unisa, € 119,95  www.debijenkorf.nl
2. Shiny Nailpolish Rosy Wind van UNG, € 12,-  www.ungcosmetics.com

3. Tas van Banana Moon, € 79,-  www.bananamoon.com  4. DermaSpa Tanning Mousse van Dove, € 8,99  www.dove.nl
5. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,75  www.debijenkorf.nl 
6. Summer Escape Marbled Bronzer van Pupa, € 21,95  www.pupa.nl 

7. UV Bronze Mist SPF 50 van Filorga, € 29,90  www.iciparisxl.nl

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

Terras  proof!
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Yes, de terrassen gaan weer open! Dat wordt 
weer zien en gezien worden. Shinen op gepaste 
afstand, met de mooiste producten.

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

BEAUTY/NEWS

Terras  proof!
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Recreatief chalet huren?

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974, direct verhuur bij eigenaar.

Groot luxe chalet bestaat uit:
• 2 slaapkamers met 4 tot 5 slaapplaatsen. 
• Grote woonkamer met open keuken met oven, magnetron, koelkast met vrieskastje.
• Badkamer met ligbad en stoomdouche en toilet. Een separaat toilet is in de hal bij ingang aanwezig.
• Het chalet heeft een terras en tuin. Tuinhuisje aanwezig.

Recreatief chalet huren?
Op Parc de Kievit te Baarle Nassau is een groot luxe chalet te huur, geheel gemeubileerd

Recreatief chalet huren?

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974, direct verhuur bij eigenaar.

Groot luxe chalet bestaat uit:
• 2 slaapkamers met 4 tot 5 slaapplaatsen. 
• Grote woonkamer met open keuken met oven, magnetron, koelkast met vrieskastje.
• Badkamer met ligbad en stoomdouche en toilet. Een separaat toilet is in de hal bij ingang aanwezig.
• Het chalet heeft een terras en tuin. Tuinhuisje aanwezig.

Recreatief chalet huren?
Op Parc de Kievit te Baarle Nassau is een groot luxe chalet te huur, geheel gemeubileerd

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.
Voorzien van een verwarmd 

buitenzwembad.
Kunstgras tennisbanen, speeltuin.
Ook geschikt voor mindervaliden.

Huur: 
€ 975,- exclusief per maand. Voorschot gas, licht en 
water € 150,-. Vraag naar de voorwaarden zoals borg 
et cetera. Het chalet is voor langere periode te huur.
Per direct beschikbaar!

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL) Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.



Interesse?
Zuster Evie Wijchen

De Lingert 5278, Wijchen
06-53678936

wijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nl

Zuster Evie Wijchen
Lokaal & Ambachtelijke

gemaakte lekkernijen

www.facebook.com/
zustereviewijchen

gemaakt
in Wijchen 

door
MoniqueMonique

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Als de muren 
op je afkomen, 
geef ze dan een 

likje verf
#HOUDVOL

Zit je
in de put?
Dan mag je

een wens doen!

#HOUDVOL

ADVERTEER IN BRUIST
Bel 076-7115340 

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

JUIST
NU!

ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

OPVALLEN?

OPVALLEN? Jouw krullen
altijd mooi?

Heb geduld met je krullen en 
neem de tijd. Daar worden 
krullen blij van! Plan een 
wasdag in. Hoe zorgvuldiger de 
wasdag, hoe langer jij van je 
mooie krullen kunt genieten.

Heb jij een bos met krullen 
en levert dit problemen op 

bij menig kapper? 
Dan wordt het tijd om bij een 
krullenkapper langs te gaan. 

En niet zomaar één. Nee, kies 
voor een kapsalon waar ze 
eerlijk tegen je zijn. Zoals 

bij Angel’s Curly Hair, 
de salon van krullenexpert 

Angelique Coenen. 

Angelique Coenen

Bellefl eur 35, Zetten
06-46595147

info@angelscurlyhair.nl
www.angelscurlyhair.nl

3.
Slaap op een zijden kussensloop. 
Hierdoor blijft de textuur van je krullen 
mooier. Je wordt wakker met minder 
pluishaar. Katoen is ruw en trekt de 
haarproducten uit je haar, waardoor er 
ook meer pluis ontstaat. Dat is juist 
waar we niet van houden... pluishaar!

5.
Slaap met een pineapple op je hoofd. 
Een pineapple is een zeer hoge losse 
paardenstaart over het midden van je 
hoofd. Het zorgt ervoor dat je haar niet 
pluizig wordt tijdens het slapen. ‘s 
Ochtends hoef je je je krullen alleen 
nog maar op te frissen met wat water.

1.
Föhn je haar met een diffuser. Voor 
echt mooie krullen plaats je een 
diffuser op je föhn. Ga ondersteboven 
hangen met je haar en blaas de lucht 
er van onder in. Op deze manier krijg 
je meer volume. Föhn niet te heet en 
blaas niet te hard. Het beschadigt je 
haar en het haar gaat hiervan pluizen.

2.
Maak gebruik van een microvezel-
handdoek om je haar te drogen. Een 
gewone handdoek heeft lusjes en 
daardoor krijg je pluishaar. Een 
microvezelhanddoek of oud katoenen 
t-shirt zijn beter geschikt. 

4.
Co-washing betekent je haar wassen 
met conditioner. Elke keer als je wast 
met shampoo strip jij je krullen en dat 
droogt je mooie krullen heel erg uit. 
Je haar wordt slap van wassen met 
shampoo. Met een conditioner wassen 
zorgt voor een betere kruldefi nitie. Het 
haar blijft beter gehydrateerd en beter 
doorkambaar, waardoor het minder 
afbreekt. Krullend haar is vaak heel 
poreus. Handle with care!

DAT LUKT JE MET DEZE TIPS VAN ANGELIQUE!



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 

4 sterrenhotel 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!

3534



RECEPT/VAN DE MAKERS

Spoel de kipfi lets onder stromend koud water af. Dep ze droog en wrijf ze 
in met zout en peper. Wikkel om elke fi let een plak rauwe ham en prik 
deze met een houten prikkertje vast.

Verhit de boterolie en en braad hierin langzaam de kipfi lets aan beide 
kanten gedurende ongeveer 15 minuten. Voeg dan de gesneden paprika’s 
en champignons toe.

Haal de kipfi lets uit de pan en houd ze warm. Kook de braadjus los met de 
marsala. Meng het geheel met de crème fraîche en breng dit kort aan de 
kook. Ontdoe de kipfi lets van de houten stokjes en leg ze in de 
marsalasaus. Verwarm nog circa 2 minuten. 

Heerlijk bij risotto, met veldsla of gekruide, gebakken aardappeltjes. 
Ook stokbrood of groene sla passen prima bij dit heerlijke gerecht.

INGREDIËNTEN
4 kleine kipfi lets

zout en peper
4 dunne plakken rauwe ham

houten prikkertjes
2 eetlepels boterolie

1/2 rode en 1/2 groene paprika
bakje champignons

3-4 eetlepels marsalawijn
150 gram crème fraîche

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Frans, manager dtp en verspreiding bij Bruist
Als je van Italiaans eten houdt, zoals ik, dan is koken met marsalawijn een aanrader. 
Het is niet ingewikkeld, maar het geeft net een beetje een andere smaak aan het vlees.
Pollo al Marsala is heerlijk, zeker als je het combineert met pasta of geroosterde 
broccoli. Het is maar net waar je van houdt. En vergeet dan niet om er een glas van 
jouw favoriete rode wijn bij te drinken.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

in marsalawijn
Kipfi let
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf
1 juli staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.
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E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

serie
drama
lumiere
relatie

ontspan
deens
noors
gezin

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

Maak kans op:

1 van de 5 
streamingcodes
voor de serie
Between Us,
een pakkend 
Noors-Deens 
relatiedrama. 

Aangeboden door
lumiereseries.com

Maak kans op deze stoere

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Van soepel 
canvas, 

stijlvol met 
subtiele 
details. 

Wil jij kans maken op deze leuke rugzak?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.rijkvannijmegenbruist.nl
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024 345 46 47 024 645 48 45 024 870 01 77 024 649 11 49 024 649 11 49

W W W . W O O N B O U L E V A R D W I J C H E N . N L

Wij handhaven een zorgvuldig deurbeleid en hebben  
de winkels aangepast aan de geldende RIVM normen

Kom veilig woonwinkelen of shop online




