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WINTER MUSTHAVES

Bekijk de uitgebreide 
collectie bij ons in de 

winkel of op onze 
webshop.

Hogan Sneakers

Trussini Trui

 Moorer Jas

WINTER MUSTHAVES

Burchtstraat 22 en 30, 
Nijmegen | 024 322 24 81

www.tijssenmode.nl

     @Tijssenmode.nl
Jacob Cohën Jeans



Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

 Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en voorzien van alle gemakken. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten. 

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren

Optimaal genieten!
 Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier, waar 

verrassende gerechten worden bereid met 
de mooiste streekproducten. 

Daarnaast kun je gebruikmaken van de 
wellness en fi tness, die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden. 

Gewoon er even 
   helemaal uit!
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Bruisende lezer,

Wat is december elk jaar toch weer een heerlijke maand! 
Warmte, sfeer, gezellig samenzijn met familie en vrienden, 
lekker eten en drinken, maar ook af en toe even heerlijk 
cocoonen onder een dekentje. Even helemaal niets om bij te 
tanken van de drukte van al die feestdagen.

Zo zou het in ieder geval moeten zijn, maar helaas ligt ook 
stress deze dagen op de loer. Er moet immers zo veel worden 
gedaan en geregeld en al die verplichtingen… Je zou er bij 
voorbaat al van in de stress schieten. Gelukkig is dat nergens 
voor nodig. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je 
namelijk hoe je stressvrij de feestdagen doorkomt.

Net als jou, gunnen we ook onze bruisende ondernemers een 
stressvrije decembermaand. Ze zullen uiteraard ontzettend 
hard moeten werken deze maand, zoals elk jaar rond de 
feestdagen, maar met zijn allen kunnen we het ook hen een 
stukje makkelijker maken. Niet alleen door hun inspirerende 
verhalen te lezen, maar ook door daadwerkelijk zo veel 
mogelijk lokaal te shoppen. Zo heeft iedereen een mooie 
decembermaand.

Fijne feestdagen!
Lea en Marcel Bossers

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist – Nesia Mamengko
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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 Like ons op Facebook/Land van Cuijk Bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Land 
van Cuijk Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. 
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
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Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een 
knallende jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een 
overheerlijk kerstdiner moet worden voorbereid en het huis voorzien van feestelijke 

versieringen. Het lijkt bijna onmogelijk om stressvrij de feestdagen in te gaan.

DURF NEE TE ZEGGEN Als je schoonouders je 
uitnodigen om de jaarwisseling met hen door te 
brengen en je hebt daar eigenlijk helemaal geen zin 
in, is het niet erg je eigen plan te trekken. Het gaat 
er niet om wát je zegt, maar hóé je het zegt. Zoek 
een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, 
zonder dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een paar dagen weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand 
alvast een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu 
doet, hoef je straks niet meer te doen. Bespreek je 
gedachten en ideeën met de mensen waar je de 
feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet 
alleen bij jou. Dat voelt een stuk fi jner.

STEL NIET TE HOGE EISEN AAN JEZELF De 
verantwoordelijkheid om anderen fi jne feestdagen te 
bezorgen, ligt niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de 
sfeer en niet zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. 
Dat is het prettige van samenzijn. Laat je niet leiden 
door alle verplichtingen. Als je geen zin hebt om een 
kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. Volg je 
eigen plan.

Stressvrije 
feestdagen

Wil jij ook stressvrij de feestdagen in gaan? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

BRUIST/BODY&MIND

ZOEK EEN 
MOMENTJE VOOR 
JEZELF WAAROP
JE NIETS MOET

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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December cadeaumaand

Koopzondagen:
Zondag  18 december
Maandag 26 december 
(2e kerstdag)

• Huisparfums
• Thee & Koffie
• Geur kaarsen
• Wasparfums
• Maatwerk staal
• Raambekleding
• Gordijnen
• Cadeau artikelen

By me design
Dorpsstraat 3, Ledeacker

www.anno2015.com

Het gevoel van thuiskomen

• Complete interieur inrichting
• Interieuradvies
• Verkoopstyling
• PVC Vloeren
• Micro Cement Vloeren
• Badkamers
• Luxe wandafwerkingen
• Maatwerk kasten
• Woonaccessoires
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Voor onvergetelijke
feestdagen!

Scan 
de 

QR-code

UNION – E-FLOW
Het nieuwe jaar fris ingaan met een elektrische fi ets, wie wil dat nou 
niet? Union laat met de E-Flow zien dat elektrisch fi etsen helemaal 
niet saai hoeft te zijn. De retro look past perfect bij de stijlbewuste 
fi etser. Ook is de E-Flow super praktisch; je zoeft andere fi etsers 

zonder enige moeite 
voorbij en bent veel 
sneller op de plaats van 
bestemming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die jij een 
elektrisch windje in de 
rug gunt. 
www.union.nl

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

BRUIST
Deals

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERSDOCHTERS
De kracht van de ondernemersdochters is een feest van 
herkenning voor alle vrouwen die uit ondernemersgezinnen 
komen. Marcella Bos en Heidi Los besloten een boek te 
schrijven over de impact van opgroeien in een 
ondernemersgezin. Met dank aan de ervaringen en 
verhalen van meer dan 100 ondernemersdochters is het 
een bijzondere bundeling van familiewijsheden, 
uitspraken, verhalen en voorbeelden. In het boek vind je 
refl ectievragen en tips om zelf mee aan de slag te gaan. 

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de bank 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
geursticks die je huis vullen met de 
fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
Exclusief verkrijgbaar tijdens de 
feestdagan via DA.
www.hallmark.nl Voor onvergetelijke

feestdagen!
Doe mee en win

HALLMARK 
WENSKAARTEN
Op de klassieke toer of juist een warme 
kerstwens voor iemand die het moeilijk 
heeft. Wens jouw geliefden fi jne 
feestdagen met een mooie wens-
kaart. Hallmark heeft deze kerst 
een campagne. Namelijk: dicht 
de kaartkloof. Met de feestdagen 
in aantocht willen ze jongeren 
weer aansporen om een 
ouderwets kaartje te sturen. 
www.hallmark.nl

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

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

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

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

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE* 
MISTERYBOX - MEN CARE SET
Deze box is geschikt voor 
iedere man die zichzelf 
wast/scheert/verzorgt op 
zijn manier. De box is 
gevuld met premium 
verzorgingsproducten 
voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie 
die je als man een 
handje bij helpt. 

www.misterybox.nl TAG #CARE

DIY KERSTBOOMJE
Dit originele cadeau is gemaakt van 

echte dennentakken. Voorzien van 
lichtjes, slingers en papieren 

sterretjes. Maak jouw brievenbus 
kerstboompje extra bijzonder door 

een lieve kerstkaart toe te 
voegen. Dit geschenk maakt 
een kerstgroet super speciaal! 
Wie verdient dit jaar een 
originele kerstwens?
www.bloompost.nl

2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In 
zijn nieuwe roman ontwaakt 
hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die 
niemand zich had kunnen 
voorstellen. Een perfect cadeau 
voor iedereen die met een andere 
blik naar de toekomst wil kijken. 
www.fonsburger.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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‘We luisteren naar jou en houden 
rekening met jouw wensen.’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06 
www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael 
Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en 
persoonlijk, dat is Kliniek Heyendael. Al 
sinds 2011 zijn we een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie. Onze 
privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen 
centraal. Deze worden tijdens een 
uitgebreid consult met de plastisch chirurg 
besproken om zo een realistisch beeld te 
krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
• Buikwandcorrectie

Daarom Kliniek Heyendael
 Behandelingen én consulten op 11 locatielocatie      Persoonlijke zorg met aandacht      Ruim 20 jaar ervaring

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

Advies op maat
Bij Kliniek Heyendael kun je terecht voor betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie. We 
vertellen je graag meer over onze behandelingen, ingrepen en operaties. Elke afspraak begint 
met een oriënterend gesprek met onze consulente. Daarna heb je het medische consult bij de 
plastisch chirurg. Hij geeft advies op maat en uitgebreide informatie over de mogelijkheden en 
resultaten, zodat je zelf een weloverwogen besluit kunt nemen.

Stap 1: Consult plannen
Plan een kosteloos en vrijblijvend consult bij een 
van onze plastisch chirurgen. Dit kun je doen via het 
afspraakformulier op onze website, telefonisch of per 
mail. Onze consulentes staan je graag te woord!

Stap 2: Bereid je voor
Wij vinden het belangrijk dat je uitgebreid 
geïnformeerd wordt, zodat je een weloverwogen 
beslissing kan maken. Graag geven wij een aantal tips 
om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het consult.

Stap 3: Consult
Tijdens een persoonlijk consult word 
je uitgebreid geïnformeerd over de 
mogelijkheden. Dit wordt gedaan middels 
een videopresentatie, een gesprek met de 
plastisch chirurg en een nagesprek met onze 
consulente. Wij nemen uitgebreid de tijd om 
al jouw wensen te bespreken, zodat je een 
weloverwogen beslissing kan maken.

Stap 4: Gesprek consulente
Na het consult met de plastisch chirurg volgt 
er een gesprek met de consulente. 
Tijdens dit gesprek 
worden de eventuele 
data en de offerte 
voor de operatie 
besproken.

Overweeg jij een ingreep?

Voor Na
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DITJES/DATJES

    December is de maand van feestjes, 
gezelligheid en huwelijksaanzoeken! 
    De meeste aanzoeken worden in deze   
  maand gedaan. De koudste     
 temperatuur ooit gemeten in 
Nederland was -27,4 graden Celsius. 
 Dat was in 1942. Brrr! Sinds 1901 
hebben we acht keer een 
 witte Kerst gehad: sneeuw 
    op Eerste én Tweede Kerstdag.
Het geven van kerstcadeaus 
 verwijst naar de cadeaus die de 
           drie wijzen op kerstochtend aan 
   kindeke Jezus hebben gegeven.
Een oliebol bevat minder calorieën 
     dan een krentenbol.
  De duurste kerstboom kost 
 9,3 miljoen euro.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Voor als je wilt weten hoe het 
werkt in jezelf en als je zonder 

therapie, zonder trucjes en 
vooral zonder terugval verder 
wilt. Voor als je op zoek bent 
naar kennis en inzicht over 
jezelf en/of veranderingen 
aan wilt brengen in jezelf. 

Voor als je meer samenhang 
en effi ciency wilt halen uit je 

team of afdeling.

Blijvend anders
Veranderen doe je zo…

Ik ga ervanuit dat iedereen in zijn of haar leven op 
een bepaald moment geconfronteerd wordt met 
lijden. Misschien in de vorm van ziekte, verlies, dood, 
traumatische gebeurtenissen of overvallen worden door 
diepe angsten. Misschien al op hele jonge leeftijd, 
misschien op latere leeftijd. 

Als dat gebeurt, dan hebben we een hoop 
mogelijkheden om daarmee om te gaan. We 
kunnen de situatie inclusief bijbehorende gevoelens 
bevechten, ervan wegvluchten of er volop in 
verlammen. We kunnen ter compensatie ook gaan 
pleasen, perfectionisme, nog meer toegeven aan een 
verslaving of nog meer onaangepast gedrag gaan 
vertonen. De keuze is geheel vrij. 

Wat echter ook kan is vertragen in dat wat aan het gebeuren 
is, dus niet gelijk in actie schieten. De situatie inclusief de 
bijbehorende gevoelens leren omarmen en leren verstaan. Van 
het lijden een leerproces maken en zonder strijd dat wat het 
leven voorschotelt ontmoeten. 

Hoe je dat doet, hoe je kunt vertragen, hoe je uit de strijd kunt 
blijven en hoe je gevoelens leert verstaan, staat in dit boek 

beschreven. 

Waarom zou dit boek belangrijk kunnen zijn voor je?

Snavelbiesstraat 12, Landhorst   |  06-24110827  |  www.blijvendanders.nl

Herken je jezelf en 
wil je hier meer over 

lezen? Scan de 
QR-code en bestel!
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Passie voor nagels
Uw nagelgroothandel met 
producten zoals Urban Nails 
Moyra en Barbicide. Voor advies 
staan we graag voor u klaar. 
U kunt ook shoppen op 
www.shernailproducts.nl.

• Gelpolish. 
• Nailart producten zoals glitters, stickers, 

liner gels en meer.
• Acryl en Gel, BIAB producten voor 

kunstnagels.
• Groot assortiment nagelproducten van 

Urban Nails Moyra en Barbicide. 

Het is net een snoepwinkel.

Bestel nu!

 STEENSTRAAT 106-N, BOXMEER  |  06-51600217  |  WWW.SHERNAILPRODUCTS.NL 

Bij bestellingen 
boven € 25 

GRATIS verzending 
en bij elke bestelling 
een leuk cadeautje.

Abraham Kuijperstraat 7, Oss  |  06 - 81667518  |  lentemare@icloud.com  |  www.lentemare.nl

NIEUW bij Lente Mare!

TIP!
Maak online 

een afspraak!

Sinds kort kunt u een nieuwe massage boeken. Het gaat 
om de massage bij FYBROMYALGIE, een massage 
waarbij je met veelal zachte, vertragende massagegrepen  
wordt uitgenodigd de taal van je lichaam waar te nemen, 
waardoor je makkelijker kunt ontspannen. Dit wordt 
tevens ingezet ter slaapbevordering. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar 
mijn website: www.lentemare.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una propiedad? 

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE KLEINDOCHTER 

Van 18 november tot en met 8 
januari is het Geulstadje Valkenburg 
weer van onder tot boven in 
kerstsferen gehuld. Kerststad 
Valkenburg is dé plek waar de 
kerstmarkten een echte beleving 
zijn, waar je eindeloos kunt 
wandelen in unieke en wonder-
schone winterlandschappen, waar 
de kerstliefde door de maag gaat, 
waar duizenden kerstlichtjes 
fonkelen en waar heel veel leuks te 
beleven valt. Laat je meevoeren 
door de ondergrondse betovering in 
de kerstgrotten van Valkenburg, met 
de gezelligste kraampjes, sfeervolle 
lichtjes, het kerstverhaal en 
meterslange miniatuurdorpjes. In 
Valkenburg strijk je neer voor een 
kerst in magische sfeer! 
Kijk voor meer info op 
www.kerststadvalkenburg.nl.

D AGJE UIT
KERSTSTAD 
VALKENBURG

FILMPJE KIJKEN 

CALL JANE

Niet lang nadat hij in de jaren zestig Birgit 
ontmoet in Oost-Berlijn, vraagt Kaspar haar ten 
huwelijk. Ze stemt toe onder één voorwaarde: hij 
moet haar helpen vluchten uit de DDR. De 
vlucht slaagt. Als Birgit overlijdt, ontdekt de 
zeventigjarige Kaspar in haar dagboeken dat ze 
al die jaren iets voor hem verzweeg: bij de vlucht 
liet ze haar dochtertje Svenja achter, met wie ze 
nooit meer contact heeft opgenomen. Kaspar 
besluit Svenja te zoeken en vindt haar in een 
kleine dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. 
Hun ontmoeting verloopt moeizaam, 
voornamelijk vanwege haar rechts-radicale 
echtgenoot. Alleen met hun dochter Sigrun – 
zijn kleindochter – bouwt Kaspar een aarzelende 
relatie op. DE KLEINDOCHTER van Bernhard 
Schlink is vanaf 1 december verkrijgbaar.

Joy, een huisvrouw in het Amerika van de 
jaren zestig, kijkt uit naar het krijgen van 
haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt 
overschaduwd door het nieuws dat deze 
zwangerschap haar eigen leven in gevaar 
brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet 
willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’, 
een geheime groep vrouwen die onder 
leiding van de charismatische Virginia alles 
riskeert om vrouwen hun eigen keus te 
kunnen laten maken. De vrouwen redden 
hiermee Joys leven. Deze ingrijpende 
gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan 
om zelf ook andere vrouwen te helpen hun 
eigen lot te bepalen. CALL JANE is vanaf 8 
december te zien in de bioscoop.
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Na de aankoop van het online lidmaatschap ontvang je instructies voor het aanmaken 
van een account waarmee je toegang krijgt tot de livestream op onze site. Je kan dan de 
lessen live volgen op de dinsdag- en donderdagmorgen en de les terugkijken in de Les-
galerij om op een ander moment de les volgen, zo vaak je maar wilt. Af en toe bieden we 
ook een ander event online (bijvoorbeeld een Sadhana), waar je dan ook toegang tot hebt.

De online lessen van Linda worden tweetalig gegeven, in het Nederlands en Engels.
Na de les is er gelegenheid om in de chat je ervaring te delen en/of vragen te stellen.

Een 12 maanden online lidmaatschap kost   € 40,00
of een 6 maanden online lidmaatschap voor  € 25,00 
beide verkrijgbaar in onze shop

Wil je het een keer uitproberen? Stuur dan een mail naar 
info@kundaliniyogalinda.nl en we sturen je instructies om het 
1 week GRATIS uit te proberen!

Kundalini Yoga Linda
Linda en Jan Hidde Landstra
info@kundaliniyogalinda.nl
www.kundaliniyogalinda.nl

Ik houd me al meer dan dertig jaar 
bezig met yoga, maar toen zo’n vijf 
jaar geleden Kundalini yoga in mijn 

leven kwam, voelde ik pas echt dat ik 
mijn pad gevonden had. We hebben 
tegenwoordig ongelimiteerd toegang 
tot kennis, maar vergeten dat we al 

een oneindige bron van wijsheid 
binnen in ons hebben. Want als je om 
je heen kijkt, lijken we niet gelukkiger, 

gezonder en tevreden. Voor jezelf 
leren zorgen is voor ons allemaal een 
lifetime job, van daaruit kun je steeds 

ruimhartiger geven. Kundalini yoga 
heeft hier krachtige en mooie 

technieken voor.

Wij bieden 2 keer per week op de dinsdag- en donderdagmorgen om 
8.00 uur een live online yogales.

Nu ook online
Kundalini Yogales!
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NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Maatwerk maakt  mooier!

‘Wij creëren
het thuisgevoel’

Maatwerk maakt  mooier!
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Silfran en Marian Peeters
Veldweg 6, Rijkevoort  |  info@ak.nl

0485-573194  |  www.ak.nl

Wij, Marian, Silfran, Silke, Dylan 
en Senna, zijn het verkoopteam van 

Arts Keukens.

Wij zetten uw wensen om in creatieve 
ontwerpen. In onze werkplaats wordt dit 

ontwerp door een team van gekwalifi ceerde 
en gemotiveerde medewerkers omgezet tot 

uw droomkeuken.

Doordat wij alle facetten in ons eigen bedrijf 
hebben, kunnen we in alle wensen voorzien.

Natuurlijk nemen wij u graag mee de 
werkplaats in, om de sfeer van het echte 
ambacht te proeven en de geur van pure 

materialen op te snuiven.

Beleving, gevoel en emotie
staan aan de basis

van ons werk.
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Géén punt achter 
rode link!

THEATER.NL

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

Tims voorliefde voor de Amerikaanse rockzanger 
ontstond al op jonge leeftijd en is sindsdien nooit 
meer gedoofd. In 2018 bracht de zanger in de 
Nederlandse theaters zelfs een speciaal eerbetoon 
aan The Boss. “Zijn muziek, persoonlijkheid en de 
energie die hij uitstraalt tijdens optredens, daar 
herken ik mijzelf in. Fans in binnen- en buitenland 
linken sinds deze tournee mijn muziek aan zijn 
muziek. Die vergelijking is onbeschrijfelijk”, vertelt 
Tim vol trots. 

MTV UNPLUGGED In zijn nieuwste theatershow 
dompelt hij samen met zijn band The Ivy League 
de bezoekers onder in de sfeer van MTV 
Unplugged. Tim: “De show is heel divers. Zo kom ik 
met mijn eerste zelfgeschreven liedje het podium 

Tim Akkerman draait al ruim twintig jaar mee in de Nederlandse muziekwereld en 
trekt dit jaar met zijn show Tim Akkerman & The Ivy League langs de theaters. De 
voormalig zanger van DI-RECT blikt in zijn voorstelling onder meer terug op zijn 

allereerste zelfgeschreven nummer en zijn idolatrie voor Bruce Springsteen. “Bruce is 
mijn inspirator en voorbeeld.” 

Tim Akkerman: 

‘Bruce Springsteen 
is mijn inspirator’

op, zing ik de mooiste nummers van de voorbije 
jaren en spelen de bandleden allemaal een ander 
instrument. Het is een mix van akoestische 
muzikaliteit, anekdotes en ontroerende verhalen.” 

THE IVY LEAGUE Sinds 2014 staat de band als 
Tim Akkerman & The Ivy League op de affi ches, 
maar geheel uniek bleek die naam niet te zijn. “Ik 
kwam een paar jaar geleden tot de ontdekking dat 
er al een band bestond met de naam The Ivy 
League. Een Engelse groep uit Londen uit de jaren 
zestig. Maar we hebben de bandnaam niet 
veranderd hoor”, sluit Tim met een knipoog af. 

Tim Akkerman & The Ivy League is tot en met 17 
december in de theaters te zien.
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Beauty & Wellnesscare Luna “� e Health & Lifestyle Salon’’!

Eva Bekkers

� �
�

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

Graag tot ziens bij

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

Wij 
wensen 
iedereen sprankelende 
feestdagen toe 
en een gelukkig & gezond 2022!

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 
wellness-behandelingen om even te ontsnappen aan alle stress en drukte van alledag.

Een totaalpakket 
aan behandelingen, voor de innerlijke en uiterlijke schoonheid

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

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

Wij 
wensen 
iedereen sprankelende 
feestdagen toe 
en een gelukkig & gezond 2022!

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 
wellness-behandelingen om even te ontsnappen aan alle stress en drukte van alledag.

Een totaalpakket 
aan behandelingen, voor de innerlijke en uiterlijke schoonheid

Wij wensen iedereen sprankelende feestdagen toe 
en een gelukkig & gezond 2023!

Cryo-Restructurel 75 min. 
Biologische faceliftskuur: 
Een exclusieve behandeling van Pier Augé, 
ontwikkeld rond de combinatie van Hp. 
DNA en hyaluronzuur, de gepatenteerde 
signaturen van ons merk. Deze unieke 
associatie is bekroond door CNRS en AN-
VAR, de twee hoogste Franse wetenschap-
pelijke autoriteiten en certifi ceringsinstan-
ties, met een octrooi sinds 1984. 

De toegepaste cryo-herstructuering is best 
beschreven als de eerste echte biologische 
face-liftingskuur. De behandeling duurt 
gemiddeld 75 min. Dit is inclusief epileren, 
harsen en/of verven. Tijdens het inwerken 
van het cryo masker krijg je een hand- of 
voetmassage. 

IJsselkade 9a, Doetinchem  |  06-10516864  |  info@beautyandwellnesscareluna.nl

• Prijs per behandeling                    € 119,-
• Prijs per kuur (3 behandelingen)   € 330,-
• Prijs per kuur (5 behandelingen)   € 550,-
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Nieuwbouw in Escharen

Haar woning in Escharen staat op een kavel dat vroeger 
behoorde tot het land van haar (groot)ouderlijk huis. Een 
boerderij waar haar opa begonnen was met het houden van 
koeien en varkens en uiteindelijk is overgenomen door haar 
ouders. De roots van de familie en dus ook van Lisa zitten 
dus stevig verankerd in deze grond, een mooi detail hierbij 
is dat de nieuwe woning van Lisa tegenover het huis van 
haar oma staat. Vanwege de voorgeschiedenis van de kavel, 
heeft Lisa een lange tijd kunnen wennen aan het idee dat zij 
hier haar eerste eigen huis zou gaan bouwen. “Ik heb ook 
best wel getwijfeld, ik was nog druk bezig met mijn studie 
en dan komen vragen als “Wil ik dit wel echt?” of “Hoe ga ik 
dit allemaal doen?” wel af en toe naar boven”, aldus Lisa.

Roscobouw ontzorgt
Vanwege haar drukke bestaan en het feit dat ze dit avontuur 
in haar eentje aanging, zocht ze een partij die haar tijdens dit 
proces zoveel mogelijk kon ontzorgen. “Mijn broer heeft heel 
veel zelf geregeld en was erg betrokken bij alle bouwfases 
van zijn huis, ik wou dat liever niet, ik wou zo min mogelijk 
zorg en Roscobouw heeft dit van begin tot het einde voor 
mij kunnen wegnemen. Na een oriënterend gesprek bij 
Roscobouw was er meteen een goed gevoel, het verhaal was 
helder en ook reëel. Ik kreeg te horen dat er met al mijn 
wensen rekening gehouden zou worden maar tegelijkertijd 
waren ze ook heel transparant wat er wel of niet zou kunnen 
om binnen de regelgeving en budget te blijven.” 

Lisa van Dongen mag met  

recht trots zijn op haar huis.  

Niet alleen wat betreft het 

ontwerp en de sfeer die de 

woning uitstraalt maar ook 

vanwege het feit dat ze dit  

met name in haar uppie, slechts 

28 lentes jong, heeft neergezet!
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Het hele proces is stap voor stap doorlopen, beginnend met 
het ontwerp van de woning. Lisa had een bepaald type huis 
op het oog, maar het bleek dat dit niet goed op haar kavel 
gesitueerd kon worden. Onder begeleiding van architect 
Marino van Roscobouw is er een nieuw ontwerp gemaakt, 
waarin de mooiste elementen van het eerste type woning 
terugkomen en ook specifieke wensen van Lisa zijn 
verwerkt, zoals een grote hal, drie hoge ramen in het 
trappenhuis en grote open ruimtes beneden. Een huis op 
haar maat! 

Een vast aanspreekpunt
Tijdens het bouwen van een huis moeten veel keuzes 
gemaakt worden en komt er veel op je af, hierbij had  
Lisa niet alleen veel steun van haar ouders maar ook  
van Roscobouw. “Je wordt goed begeleid tijdens de 
verschillende fases, de keuzes moet je uiteindelijk zelf 
maken maar het is fijn dat alles omkaderd wordt van 
tevoren, dat maakte het voor mij makkelijker.”  
Een onderdeel van de werkwijze van Roscobouw is dat er 
altijd een vast aanspreekpunt is, zo blijven de lijntjes kort en 
de communicatie helder, dit draagt bij aan een zo efficiënt 
mogelijk bouwproces. Dat alles voorspoedig is verlopen 
blijkt wel uit de bouwtijd, in april 2020 is er gestart en in 
november 2020 was de oplevering van de woning.  
Lisa: “Er was mij wel verteld dat het snel zou gaan, dat het 
zo snel ging had ik wel gehoopt maar niet verwacht.”

Onbezorgd genieten
Op de vraag waar ze het meest trots op is kan ze geen 
éénduidig antwoord geven, maar naast de hal, de stalen 
deuren en de keuken is ze met name ook erg blij met haar 
badkamer. Deze is met twee openslaande deuren 
verbonden met haar slaapkamer en geven haar na een 
drukke werkdag een spa-gevoel aan huis. En dat kan ze wel 
gebruiken. “Het was een druk jaar, zeker ook in combinatie 
met mijn werk in de zorg, ik had al genoeg zorgen zonder 
de bouw van mijn huis. Maar ik heb altijd geweten dat Ruud 
en Paul van Roscobouw alles voor mij in de gaten hielden, 

dat gaf een stukje rust in deze hectische en onzekere 
tijd.” Het resultaat mag er zijn,  tijd  voor verdiend 
onbezorgd genieten.

0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl 
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hier haar eerste eigen huis zou gaan bouwen. “Ik heb ook 
best wel getwijfeld, ik was nog druk bezig met mijn studie 
en dan komen vragen als “Wil ik dit wel echt?” of “Hoe ga ik 
dit allemaal doen?” wel af en toe naar boven”, aldus Lisa.

Roscobouw ontzorgt
Vanwege haar drukke bestaan en het feit dat ze dit avontuur 
in haar eentje aanging, zocht ze een partij die haar tijdens dit 
proces zoveel mogelijk kon ontzorgen. “Mijn broer heeft heel 
veel zelf geregeld en was erg betrokken bij alle bouwfases 
van zijn huis, ik wou dat liever niet, ik wou zo min mogelijk 
zorg en Roscobouw heeft dit van begin tot het einde voor 
mij kunnen wegnemen. Na een oriënterend gesprek bij 
Roscobouw was er meteen een goed gevoel, het verhaal was 
helder en ook reëel. Ik kreeg te horen dat er met al mijn 
wensen rekening gehouden zou worden maar tegelijkertijd 
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op het oog, maar het bleek dat dit niet goed op haar kavel 
gesitueerd kon worden. Onder begeleiding van architect 
Marino van Roscobouw is er een nieuw ontwerp gemaakt, 
waarin de mooiste elementen van het eerste type woning 
terugkomen en ook specifieke wensen van Lisa zijn 
verwerkt, zoals een grote hal, drie hoge ramen in het 
trappenhuis en grote open ruimtes beneden. Een huis op 
haar maat! 

Een vast aanspreekpunt
Tijdens het bouwen van een huis moeten veel keuzes 
gemaakt worden en komt er veel op je af, hierbij had  
Lisa niet alleen veel steun van haar ouders maar ook  
van Roscobouw. “Je wordt goed begeleid tijdens de 
verschillende fases, de keuzes moet je uiteindelijk zelf 
maken maar het is fijn dat alles omkaderd wordt van 
tevoren, dat maakte het voor mij makkelijker.”  
Een onderdeel van de werkwijze van Roscobouw is dat er 
altijd een vast aanspreekpunt is, zo blijven de lijntjes kort en 
de communicatie helder, dit draagt bij aan een zo efficiënt 
mogelijk bouwproces. Dat alles voorspoedig is verlopen 
blijkt wel uit de bouwtijd, in april 2020 is er gestart en in 
november 2020 was de oplevering van de woning.  
Lisa: “Er was mij wel verteld dat het snel zou gaan, dat het 
zo snel ging had ik wel gehoopt maar niet verwacht.”

Onbezorgd genieten
Op de vraag waar ze het meest trots op is kan ze geen 
éénduidig antwoord geven, maar naast de hal, de stalen 
deuren en de keuken is ze met name ook erg blij met haar 
badkamer. Deze is met twee openslaande deuren 
verbonden met haar slaapkamer en geven haar na een 
drukke werkdag een spa-gevoel aan huis. En dat kan ze wel 
gebruiken. “Het was een druk jaar, zeker ook in combinatie 
met mijn werk in de zorg, ik had al genoeg zorgen zonder 
de bouw van mijn huis. Maar ik heb altijd geweten dat Ruud 
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Help het Ouderenfonds in de strijd 
tegen eenzaamheid onder ouderen.

Scan de QR-code en 
doneer nu

Als je iedereen 
ziet stralen, 

Even leek het erop dat 
Trudy Lekkerkerker (72) 

uit Woerden niet mee 
kon naar het stranduitje 
in Petten, waar ze zich 

zo op had verheugd. Ze 
liet het er niet bij zitten 

en zorgde ervoor dat 
ze alsnog kon gaan. En 
ze nam nog zes andere 

mensen mee!

Hartverwarmend
“Het was een heel bijzondere dag, voor mezelf maar ook 
voor de andere aanwezigen. De uitjes van het Ouderenfonds 
zijn altijd zo goed verzorgd. Met koffi e en een heerlijke 
lunch. De locaties zijn altijd prettig en de ontvangst is steeds 
hartverwarmend. Niets anders dan lof! In Petten was er ook 
muziek en hebben we gezongen, zo leuk. Mensen werden 
in speciale strandrolstoelen naar zee gereden, dat zorgde 
voor grote hilariteit. Als je iedereen ziet stralen, dat is toch 
geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

in Woerden aangemeld voor het stranduitje. 
“Helaas waren er meer aanmeldingen dan 
plekken en werd ik uitgeloot. Op de website van 

het Ouderenfonds zag ik dat je je ook rechtstreeks voor het 
uitje kon aanmelden, zelfs met meer mensen. Ik kon alleen 
niet autorijden, omdat ik aan mijn voet was geopereerd. 
Gelukkig kende ik iemand die wel wilde chauffeuren. Ik heb 
een aantal anderen gevraagd of ze ook meewilden. Samen 
hebben we de benzinekosten en het uitje voor onze chauffeur 
betaald. Zo konden we alsnog mee.”

‘In je eentje ga je niet, met het Ouderenfonds wel’
Ook Marry van ‘t Hoog (82) genoot van het stranduitje in 
Petten. “Ik ben slecht ter been en ga steeds verder achteruit. 
In huis red ik me met een rollator en ik heb een scootmobiel. 
Ik woon zeven hoog en moet bij de lift uitstappen, maar dat 
weerhoudt me er niet van om er toch op uit te gaan. Wel heb 
ik soms wat hulp nodig. Zo kan ik niet alleen naar het strand. 
Ik heb geen vervoer en kan met mijn scootmobiel niet over 
het zand rijden. Dankzij de BoodschappenPlusBus kan ik 
vanuit Woerden wel mee op stap, dat is ideaal.

Het Ouderenfonds had bij het uitje naar Petten voor speciale 
rolstoelen gezorgd, met dikke banden. Een van de andere 
deelnemers heeft me daarmee naar de zee gereden. Ik kreeg 
een enorme golf over me heen en was tot mijn borst toe 
nat, maar heb enorm van het uitje genoten. Ik vind het leuk 
om onder de mensen te zijn. In je eentje ga je niet, met het 
Ouderenfonds wel.”

Als je iedereen 
ziet stralen, dat is toch geweldig!’
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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 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op mooie 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 'feestdagen'.
De oplossing van vorige maand was denken.

PUZZELPAGINA het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

wijn 
rood 
merlot 
lekker 

cheerful 
biologisch 
vegan
fles

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

YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

Maak kans op
 

Cheerful 
Merl   t

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.landvancuijkbruist.nl
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Risicovoeten vereisen gespecialiseerde 
zorg. Regelmatige controle en 
behandeling van deze voeten door de 
Medisch Pedicure kan ernstige 
problemen voorkomen.  

En juist het voorkomen van 
voetproblemen is één van de 
belangrijkste taken van de Medisch 
Pedicure. Naast de behandeling en 
verzorging van je voeten geef ik je 
desgewenst adviezen hoe zelf je voeten 
te verzorgen en de keuze van geschikt 
schoeisel.

Je bent van harte welkom! 

Mijn naam is 
Elly Wolfraad

Als medisch pedicure en 
sportpedicure ben ik 
gedreven om zowel 

preventief als 
probleemoplossend te 

werken.

Preventieve zorg voor 
risico-voeten?

0485-844470                    
www.barrevoetsmppcuijk.nl

Maak een 

punt van uw 

voetzorg

Wacht niet tot het te laat is, voorkomen is beter dan genezen! 

Bij een risicovoet moet je denken aan voeten van mensen met diabetes, 
reuma of een andere onderliggende aandoening.

In veel gevallen worden
deze behandelingen 
(geheel of gedeelte-
lijk) door uw zorg-
verzekering vergoed. 

Raadpleeg hiervoor je polis!


