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Complete woninginrichting  |  Persoonlijk advies  |  Uitstekende service

Al 50 jaar dé woonspecialist in Elst e.o.

Nieuwe Aamsestraat 84, Elst  |  0481-372162  |  info@willemsenwonen.nl  |  www.willemsenwonen.nl  |   

Al 50 jaar dé woonspecialist in Elst e.o.
Welkom bij Willemsen Wonen. Wij zijn een bedrijf dat al 

meer dan 50 jaar garant staat voor een goed advies en 

kwaliteitsproducten voor je gehele woninginrichting. 

Kom eens langs in onze showroom in Elst en bekijk de 

mogelijkheden voor je eigen woning. Of bekijk onze brede 

collectie gordijnen, vloeren en raamdecoratie van 

gerenommeerde merken.

Naast onze jarenlange ervaring en gedegen opleidingen 

blijven we constant op de hoogte van alle innovaties die 

zich op gebied van interieur ontwikkelen. Hierdoor zijn 

we in staat om creatieve oplossingen te vinden voor 

uitdagende interieurvraagstukken. Ieder vanuit zijn of 

haar uniek perspectief is in staat jou in je wensen te 

begeleiden en te adviseren.

‘‘Met onze ervaring en creativiteit creëren we samen met u de sfeer 
welke bij uw karakter past.’’



Aan de Kinkelenburglaan 4 in Bemmel is het genieten geblazen.
Of het nu gaat om lunch, diner of een borrel; bij De Buren van... kun je heerlijk eten. 

Eigenaresse Nicole Slaghuis en haar team ontvangen u graag.

VIER HET LEVEN BIJ
Lunch - Diner - Borrel 

Kaapstad
Nicole Slaghuis heeft veel ervaring in de horeca en 
runde bijvoorbeeld vijf jaar lang een ‘bed & breakfast’ 
in Kaapstad (Zuid-Afrika). Eenmaal terug in 
Nederland kwam het karakteristieke pand in Bemmel 
op haar pad en nam ze de geboden mogelijkheid om 
er een restaurant te beginnen met beide handen aan.   
De centrale ligging op het plein te midden van onder 
meer het Kasteel van Bemmel, het gemeentehuis en 

cultureel centrum De Kinkel maakt dat Nicole heel 
wat bekende buren heeft. “Vandaar de naam 

‘De Buren van…’,” vertelt Nicole.

High tea
U kunt bij ons ook genieten van een 

overheerlijke high tea met kleine 
sandwiches, zoetigheden en hartige 

lekkernijen onder het genot van een heerlijke 
kop thee en gezelligheid. Voor de lunch worden er 

diverse salades bereid met onder meer de surf en turf, 
gamba’s, geitenkaas maar bijvoorbeeld ook club-
sandwich kip en de overheerlijke hamburger: alles 
in een modern jasje.

Kinkelenburglaan 4, Bemmel  |  0481 - 729723  |  info@deburenvan.nl  |  www.deburenvan.nl
Openingstijden: •  Ma 10.30 - 20.00 uur  •  Di 11.30 - 18.00 uur  •  Wo gesloten  •  Do t/m Zo 10.30 - 23.00 uur.

Beroemd  
Nicole vertelt: “Naast de reguliere 
kaart vermeldt de dinerkaart onder meer 
de populaire dag- en weekspecials. 
Daarnaast hebben we onder meer lekkernijen zoals zalmsensatie, 
tataki van rundvlees, Mediteraanse gamba’s, entrecote van de gril, 
dorade maar ook enkele vegetarische gerechten en natuurlijk onze 
boterzachte spareribs. Die moet je geproefd hebben!”

Dus graag tot ziens bij De Buren van...

‘DE SPECIAL VAN 
DEZE MAAND IS 

DE RIB EYE!’

BRUISENDE/ZAKEN

kaart vermeldt de dinerkaart onder meer 

Daarnaast hebben we onder meer lekkernijen zoals zalmsensatie, 

De koks van
‘De Buren van...’ 

laten zich inspireren 
door de wereldwijde 

keuken.



ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Frank van Geel, 06-43093996 | 076-7115340
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VOORWOORD/OKTOBER

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die in 
de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie te 
verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met negatief 
nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. Nee, 
wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer voor de 
deur staat en die de natuur verandert in een prachtig schilderij. En 
op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, die stuk voor stuk 
positief blijven en er alles aan doen om hun klanten, juist nu, zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe ze dat doen, lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het ultieme 
cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook steeds dichterbij. 
Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje of onder een dekentje, 
we wensen je in ieder geval heel veel leesplezier. Tot volgende maand!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-43093996

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Jos Hammink
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

 Like ons op Facebook/De Overbetuwe Bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De 
Overbetuwe Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland 
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van 
glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

BEMMEL

HUISSEN

ELST

NIJMEGEN -NOORD

OVERBETUWE

RIJK VAN NIJMEGEN

NIJMEGEN

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en Rijk van Nijmegen Bruist.Inhoud
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  Street One Elst

Dorpsstraat 76, Elst 
info@streetone-elst.nl

0481-353508

Joke Hubers en Annemiek Besselink

Aan de Dorpsstraat in 
Elst runnen Joke Hubers 
en Annemiek Besselink 
sinds 2008 hun Street 

One-store. In deze winkel 
verkopen zij vlotte 
dameskleding voor 

vrouwen vanaf pakweg 
25 jaar.

Joke en Annemiek vinden het 
belangrijk dat hun klanten zich 
thuis voelen. De gemoedelijke 

dorpse sfeer in de winkel 
draagt daar ontegenzeggelijk 

aan bij. Het verkoopteam 
neemt voor elke klant alle tijd 

en loopt over van het 
enthousiasme hetgeen door 
klanten vanuit de omtrek en 
ver daarbuiten zeer wordt 

gewaardeerd.    

  streetone_elst
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GA JE
VOOR LED 
OF NIET?

ZYXWV
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NMLKJIH

GFEDCBA
Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
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Eigenaar: Jessy Lusing  |  The Beauty Boutique  |  Vierakkerstraat 55, Huissen  |  026-3255555 / 06-43279759  |  www.beautyboutiquehuissen.nl

Als je haar 
maar goed zit...

Je haar een kleurtje geven en tegelijkertijd je nagels laten doen... het kan bij 
The Beauty Boutique in Huissen. “Wij bieden al onze klanten een heerlijk momentje 

voor zichzelf”, aldus eigenaresse Jessy Lusing. 

The Beauty Boutique bestaat inmiddels alweer zo’n 
zeven jaar. Maar waar ze voorheen naast kapsalon 
ook een kledingwinkel waren, is het roer na de 
verplichte coronasluiting enigszins omgegaan. “Ik 
heb in die periode heel goed nagedacht over wat ik 
nu echt wilde”, vertelt Jessy. “En dat was voor mij al 
snel duidelijk. Ik ben een kapper in hart en nieren 
en daar wilde ik mij op kunnen focussen. Vandaar 
dat we niet langer ook nog kleding verkopen, maar 
nu puur een salon zijn waar iedereen meer dan 
welkom is.”

Aandacht
De focus ligt nu dus vooral op het kappersvak, maar 
daarnaast bieden ze bij The Beauty Boutique ook de 
mogelijkheid voor het harsen, verven en epileren van 
je wenkbrauwen en het laten zetten van kunstnagels 
en gellak. “Behandelingen die je perfect met elkaar 
kunt combineren. Zo kun je bijvoorbeeld terwijl je 
haar in de verf zit kunstnagels laten zetten.” 

Dit alles gebeurt bij The Beauty Boutique in een zeer 
gemoedelijke en persoonlijke ‘huiskamersetting’. 
“Het scheelt enorm dat we nu die winkel niet meer 
hebben. Daardoor worden we namelijk niet meer 
afgeleid door klanten met vragen of die even snel iets 
af willen rekenen. Onze volledige aandacht is nu puur 
voor degene die in de kappersstoel zit.”

Alle stijlen
Of je nu gaat voor een traditionele coupe of toch liever 
kiest voor een wat meer trendy stijl, bij The Beauty 
Boutique beheersen ze alle stijlen en technieken. 
“We laten ons daarvoor ook regelmatig bijscholen 
om echt up-to-date te blijven.” Zelfs het laten zetten 
van extensions behoort in deze salon tot het aanbod. 
“Nieuwsgierig? Informeer dan gewoon eens naar de 
mogelijkheden of maak meteen een afspraak. 
We staan voor je klaar!”

Volg ons ook via Facebook!

BRUISENDE/ZAKEN

“LAAT JE HAAR 
DOEN EN VERWEN 
JE UITERLIJK. ALLES 
ONDER ÉÉN DAK!”
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NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

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. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warme
must haves

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

geurkaarsen

en huisparfums

van ZYXWV

UTSRQPO

NLKJIH

GFEDCBA

DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

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:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

in de gft-bak gedeponeerd worden. 

DE WILDE BAARD ZACHT

Met de Veleda Trilogie bewijst 

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA
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 Chantal is sinds januari dit jaar de drijvende kracht achter TopNanny. 
Hiervoor werkte ze ruim 20 jaar in de kinderopvang. “Ik was toe aan 
een nieuwe uitdaging”, vertelt ze enthousiast. “Mijn drive blijft echter 
hetzelfde; zorgdragen voor kwalitatief goede opvang voor ieder kind.” 

De Bosrand 44, Zutphen  |  0575-848432  |  informatie@topnanny.nl
www.topnanny.nl

Het beste voor 
jouw kind

Het liefst ben je natuurlijk altijd zelf bij je kind, maar er 
moet ook gewerkt worden. Door een nanny in te zetten, 
kan je kind worden opgevangen in zijn of haar eigen 
vertrouwde omgeving. 

“At TopNanny you are never ‘just a Nanny’, 
  you are the nanny and YOU ARE AMAZING”

Tip: 
ALS JE EEN BEROEP 

DOET OP EEN 
NANNY, HEB JE 

GEWOON RECHT OP 
KINDEROPVANG-

TOESLAG

 Quality time
  Op dit moment bedient TopNanny circa vijftig gezinnen in heel Nederland. 
“Een nanny geeft je kind de aandacht die het verdient. Als kind heb je gewoon je 
eigen speelgoed bij de hand en je kunt fi jn afspreken met vriendjes in de buurt. 
Een nanny neemt ook licht huishoudelijke taken over, hierdoor heb je als ouders 
na een drukke dag op het werk ook echt even ‘quality time’ met de kinderen. 
De eerste prioriteit ligt altijd op de verzorging en begeleiding van de kinderen.” 

Personeel?

Industrieweg Oost 13A, Elst  |  0481 353544  |  info@administratiekantoorheylo.nl  |  www.administratiekantoorheylo.nl

Hans Heywegen: 
“Administratiekantoor Heylo neemt 
administratieve werkzaamheden uit 
handen, zodat ondernemers zich puur 
op het ondernemen kunnen richten en 
particulieren totaal ontzorgd worden. 
Wij werken op basis van een uurtarief 
of een vast jaarbedrag.”

Wij verzorgen uw volledige 
salarisadministraties!

Kijk op
de website voor meer informatie en tarieven.
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DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA
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DE VOORDELEN 
WINNEN HET 
STEEDS VAKER 
VAN DE NADELEN

Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel 
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag, 
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera -
inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze 
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen 
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen 
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van 
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je 
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s 
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van 
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar 
doordat er door het hele land heen steeds meer 
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld 
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet 
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen 
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve 
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En 

ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. 
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s 
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel 
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment 
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover 
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart 
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft 
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper, 
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden 
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter 
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk 
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen 
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat 
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de 
fi scale voordelen zijn erg interessant, elektrische 
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de 
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want 
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

BRUIST/LIFESTYLE
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MICHAEL PILARCZYK

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest 
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt 
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden 
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met 
van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? 

Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van 
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je 
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog 
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal 
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige 
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met 
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn 
en zelfi nzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is 
een moment voor jezelf. Kom je ook?

Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

Hoe komt het toch dat je soms, of 
misschien wel vaker dan je zou willen, 
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die 
onrust dan? Waarom heb je geregeld 
geen rust in je hoofd?

Michael  Pilarczyk

   in je
hoofd

Rust

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!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM

ZYXV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

  Street One Elst

Dorpsstraat 76, Elst 
info@streetone-elst.nl

0481-353508

Joke Hubers en Annemiek Besselink

Aan de Dorpsstraat in 
Elst runnen Joke Hubers 
en Annemiek Besselink 
sinds 2008 hun Street 

One-store. In deze winkel 
verkopen zij vlotte 
dameskleding voor 

vrouwen vanaf pakweg 
25 jaar.

Joke en Annemiek vinden het 
belangrijk dat hun klanten zich 
thuis voelen. De gemoedelijke 

dorpse sfeer in de winkel 
draagt daar ontegenzeggelijk 

aan bij. Het verkoopteam 
neemt voor elke klant alle tijd 

en loopt over van het 
enthousiasme hetgeen door 
klanten vanuit de omtrek en 
ver daarbuiten zeer wordt 

gewaardeerd.    

  streetone_elst
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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 

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!
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Zelf kleding maken
 is hip!

Marianne Hayes is het gezicht van Arends Naaimachinehandel aan de 
Beemdhof 44 in Heteren. Bij haar kunt u terecht voor de aanschaf van een 
nieuwe of tweedehands machine, reparaties en onderhoud. Er worden ook 
lock- en creatieve workshops, quiltcursussen en naailessen gegeven!

 Marianne vertelt: “Zelf kleding maken 
is weer helemaal in. Vooral de jeugd 
heeft het ontdekt. Het is natuurlijk ook 
hartstikke leuk om zelf kleding te 
ontwerpen en te maken. Daar kun je 
echt je eigen creativiteit in kwijt.”
 
 ADVIES
  Een goede machine is daarbij heel 
belangrijk. Bij Arends Naaimachine-

www.arendsnaaimachinehandel.nl

Marianne Hayes  |  Beemdhof 44, Heteren | 06-10939274
info@arendsnaaimachinehandel.nl

handel kunt u terecht voor persoonlijk advies. “Dan bekijken we samen wat 
de behoefte is en wat de klant precies wil gaan doen.” De ontwikkeling van 
de naaimachines gaat enorm snel. Zo is er o.a. de gratis mySewnet™ cloud, 
waarin diverse Apps die naai-instructies en uitleg geven 
voor iedereen. Hier kun je leuke naaiprojecten vinden of 
zelf ontwerpen. Als je over een borduurmachine 
beschikt, kun je gebruikmaken van de QuickDesign™ 
App, waarin een foto omgezet wordt in een 
borduurmotief. Hoe leuk is dat!
 
 WORKSHOPS
  Leerzaam zijn de workshops 
en naailessen die Marianne 
aanbiedt: “Zo hebben we 
bijvoorbeeld een workshop, 
waarin mensen leren om het 
maximale uit hun machine te halen. 
Er zijn ook naailessen voor kinderen. 
  Kijk voor alle info op de website 
en graag tot ziens!” 

Kom ook 
eens langs voor
een workshop

of cursus

Herberg De Hoeve 

Hoeve 31, Huissen  |  026 - 32 507 60

www.herbergdehoeve.nl

EEN ONVERGETELIJKE TROUWDAG BIJ 

Uw trouwdag is één van de belangrijkste dagen van 

uw leven. Bij de organisatie en uitvoering van uw 

trouwfeest komt veel kijken, zoals de aankleding van 

de feestlocatie en de hapjes en drankjes. Herberg De 

Hoeve staat voor u klaar om er een onvergetelijke dag 

van te maken. 

In de hoeve 
vindt u nog 

de rustieke sfeer 
van weleer.

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 het weer
niet meezit, zorg
dan zelf voor een

goede bui

De herfst leert
ons hoe mooi

het is om dingen
los te laten

“Bewustwording
is de kern
  van elk
coaching
      traject”

is de kern
  van elk
coaching
      traject”      traject”

Marga Gerritsen  |  Hoefkamp 6, Elst
0654681827  |  mgloopbaanadvies@gmail.com
www.mgloopbaanadvies.nl
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1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!

ZYXWV

UTSQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
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 Tijdens deze massage word je bewust van jezelf en alles wat je voelt. 
Hierdoor kunnen jullie samen aan de slag met het afvoeren van 
geblokkeerde energie. De balans in je leven wordt hersteld en je verlaat 
de salon als herboren. 
 
 Ontspanning
  Heb jij jouw leven op een rijtje, maar kan je wel ontspanning gebruiken? 
Of kom tot rust en krijg nieuwe energie met een ontspanningsmassage. 
Je lichaam, geest en ziel zijn met elkaar verbonden. Wanneer je mentale 
klachten hebt, raakt je lichaam uit balans en vormt een aanslag op je 
lichaam. Daarnaast helpt een diepweefselmassage ook tegen fysieke pijn 
en/of stijfheid. En wat denk je van een hotstone massage? Een heerlijke 
massage waarbij warme olie en stenen worden verspreid over je gehele 
lichaam. Het geeft volledige ontspanning aan spieren en gewrichten. 
 
 Liefde
  Het is zelfs mogelijk om een workshop voor (echt)paren bij te wonen. 
Door middel van een gesprek, ademhalingsoefeningen en massage-
oefeningen helpt ze jullie om een extra dimensie aan de relatie te geven. 
Hierdoor komen jullie weer nader tot elkaar.
 
 Maak een afspraak en geniet!
 
Ik zie je graag in mijn praktijk, Astrid

Meer dan
 een massage

Na het behalen van de nodige diploma’s is Astrid zich volledige gaan 
richting op het geven van massages. Als klant heb je een ruime keus 
aan behandelingen. Opvallend daarbij is de energetische massage 
voor mensen die met zichzelf in de knoop zitten. 

Julianastraat 20, Huissen
06-28174828  

astrid.jeltema@live.nl 
www.salon-balans.nl

Salon 
Balans

De specialiteit van Astrid 
Remie is de energiemassage, 
zowel voor de man als voor 

de vrouw. Je kunt kiezen of je 
op een massagetafel of op de 
massagematras gemasseerd 
wilt worden. Wanneer je niet 
naar de salon kunt komen, 

komt Astrid bij je thuis, zodat 
je veilig en vertrouwd in eigen 
omgeving een behandeling 

naar keuze krijgt.

“Een massage met
de juiste energie zorgt voor

de rust die je zoekt.”

Dillenburg 6, Elst
info@depaja.nl  |  www.depaja.nl  |  0481-849099

Voor het
lekkerste
Indische

eten!

TOKO, ETEN, 
AFHAAL & 
CATERING

De Park 12  |  Elst  |  t 06 14 50 59 58

www.dienstverleninginhetgroen.nl

ADVIES  |  ONTWERP   
AANLEG  |  ONDERHOUD
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 Park Lingezegen 

parklingezegen.nl  

 Mooi dichtbij!
Een ommetje door het groen, een fi etstochtje met vergezichten of 
gewoon even een frisse neus halen. Wandelen langs akkers, velden en 
uiterwaarden? Of liever actief met kano, skeelers of paard?

In Park Lingezegen is ruimte voor natuur, cultuur, sport, kunst, erfgoed, 
landbouw en lekker eten. Juist nu is Park Lingezegen mooi dichtbij!

Kijk op parklingezegen.nl voor alle eropuit-tips. 

Ram 21-03/20-04
Juist in deze periode moet je je focussen op 
relaties die erg harmonieus zullen zijn als je 
er goed voor zorgt. Maar verwacht geen 
passie. 

Stier 21-04/20-05
In oktober zal de Stier gespreksonderwerpen 
die als taboe gezien worden niet uit de weg 
gaan. Hoewel je emoties sterker worden, zal 
je ego dominant blijven.

Tweelingen 21-05/20-06
Diepe vrede en harmonie zullen je echte 
blijdschap geven en je begint je partner 
echt te waarderen. In deze maand kan 
besluiteloosheid je zwakte zijn.

Kreeft 21-06/22-07
Als je erover denkt om een   nieuwe hobby op 
te pakken, is oktober een ideale maand om 
dat te doen. De energie van deze periode is 
goed voor alle creatieve activiteiten.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult liefde uitstralen, waardoor je veel 
positieve gebeurtenissen in je leven zult 
aantrekken. Je zou nu zelfs de liefde van je 
leven kunnen ontmoeten. 

Maagd 23-08/22-09
Oktober brengt een geweldig persoon in je 
leven, maar je angst om uit je comfortzone te 
komen kan je relatie verwoesten. Als je een 
relatie hebt, zul je vrede en harmonie ervaren.

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal is goed geconcentreerd en 
werkt hard in deze periode. Dit kan je helpen 
je doelen te bereiken. Maar je moet zeker 
niet vergeten om te ontspannen.

Schorpioen 23-10/22-11
De Schorpioen wordt beloond in zijn werk, 
wat hem de ruimte geeft om aandacht te 
schenken aan zijn dierbaarste vrienden, en 
zeker ook zijn partner.

Boogschutter 23-11/21-12
Je herfstdepressie valt mee en je kunt een 
oktober vol romance en emoties verwachten. 
De Boogschutter laat zijn vriendelijke kant 
zien aan zijn partner, familie en vrienden. 

Steenbok 22-12/20-01
Als je al een tijdje niet gelukkig bent geweest 
in je werk, wat betreft fi nanciën, en het niet 
beter kunt maken, is dit het juiste moment 
om het geluk in eigen handen te nemen.

Waterman 21-01/19-02
Als je in een slechte bui bent, kun je dat 
weghalen met een nieuwe activiteit. Stort je 
op onontdekte dingen. Als je je leven als 
chaotisch ervaart, ruim dan op.

Vissen 20-02/20-03 
Oktober staat voor jou voor vrijheid. Je voelt 
je eindelijk kalm, dus heb je de tijd om voor 
jezelf te zorgen. Je kan terugkijken op het 
verleden en je lessen eruit trekken.

HOROSCOOP

Oktober geeft nieuwe energie

Weegschaal
Je werkt 

hard in deze 
periode, 

maar je moet 
zeker niet 

vergeten te 
ontspannen.

er goed voor zorgt. Maar verwacht geen 
passie. 

Stier
In oktober zal de Stier gespreksonderwerpen 
die als taboe gezien worden niet uit de weg 
gaan. Hoewel je emoties sterker worden, zal 
je ego dominant blijven.

Tweelingen
Weegschaal

Je werkt 

23-09/22-10
De Weegschaal is goed geconcentreerd en 
werkt hard in deze periode. Dit kan je helpen 
je doelen te bereiken. Maar je moet zeker 
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Snipper de ui en de knofl ook. Breng de olie op temperatuur en 
voeg daar een theelepel sambal aan toe. Roer tot het een geheel is.
Fruit daarin de ui en de knofl ook tot deze een glazige, lichtbruine 
kleur hebben. Zet de pan op laag vuur.

Snijd de tomaten in blokjes en voeg deze toe aan het ui- en 
knofl ookmengsel. Goed blijven roeren zodat het niet aan de bodem 
gaat plakken en voeg vervolgens de gebroken boontjes toe.
Deze kun je van tevoren kort koken als je ze wat zachter wilt 
hebben of rauw toevoegen voor een extra knapperige bite. Roer 
alles lekker door tot het goed op temperatuur is. Voeg ten slotte 
nog een scheutje ketjap toe en breng op smaak met wat peper.

Deze boontjes zijn heerlijk met rijst en kip, maar kunnen ook prima 
gegeten worden bij aardappeltjes en een mooi stukje zalm.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 teentje knofl ook
scheutje olijfolie

1 theelepel sambal naar smaak
2 tomaten

400 gram gebroken 
sperzieboontjes
scheutje ketjap

snufje peper

2/3 PERSONEN - BIJGERECHT

zoet en licht pittig
Sajoer boontjes

Marloes, offi ce assistente bij Bruist
Ik vind boontjes heerlijk, maar vaak een beetje saai. Met dit simpele gerecht, bereid 
in slechts enkele minuten, worden boontjes een pittige en zoete smaaksensatie met 
een Oosters tintje. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een steelpannetje en de 
benodigdheden die hierboven beschreven staan.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS

3534



Streep 15 van de 16 woorden in de 
puzzel weg. Het overgebleven woord 
is de oplossing. Vul voor 1 juni de 
oplossing in op onze site: 
www.deoverbetuwe-bruist.nl

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

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 verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

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

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

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

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

Friend

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.deoverbetuwe-bruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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Beddenspecialist

Charloe Melis

en vind het bed dat 
écht bij jou past!

Doe ook 
de gratis

SlaapID®-slaaptest®-slaaptest®

SlaapTest
bij Beddenspecialist.nl

SlaapTest
bij Beddenspecialist.nl

SlaapTest
bij Beddenspecialist.nl

weken
SlaapTestSlaapTestweken

Beddenspecialist

Charloe Melis

en vind het bed dat 
écht bij jou past!

Doe ook 
de gratis

-slaaptest

TOPSLAPEN Arnhem & Elst
Nieuwstraat 4, Arnhem  026 442 2777

www.beddenspecialist.nl/topslapen-arnhem

Dorpsstraat 40, Elst  

0481 745 749 www.beddenspecialist-topslapenelst.nl




