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VOORWOORD/JUNI

Als het zonnetje volop schijnt, voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven, is om te ontspannen. En hoe kan 
dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van dit 
magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben samen-
gesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende ondernemers 
als Perfect Skin by Laura en Juwelier De Gouden Luifel.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
Nederland Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand 
dat de zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al 
heel wat mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, 
tovert bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong!
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Blijf een leven  
       lang jong! lichaam én geest soepel te houden en gracieus 

ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF
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Als bruidspaar gaat u een heel bijzondere dag tegemoet. Zo’n dag verdient natuurlijk het 
allermooiste feest, geheel in uw stijl. Met de muziek die bij u en uw geliefde hoort en met 
natuurlijk dat ene speciale nummer of thema.

Allround dj  
  voor uw bruiloft

Echt uw bruiloftsfeest
Met passende belichting voor een sfeervol plaatje 
en een aankleding die recht doet aan uw speciale 
dag. Wilt u een romantisch, modern of juist stoer 
feest? Allround DJ Mark stemt het programma af 
op uw wensen.

Complete beleving
U kunt natuurlijk bij ons terecht voor het boeken 
van een van onze spectaculaire drive-in shows 
met dj voor uw bruiloftsfeest. Maar als u wilt, 
verzorgen wij voor u het complete plaatje. Hierbij 
kunt u naast de drive-in show denken aan extra 
sfeerverlichting voor binnen en buiten, een 

verlichte dansvloer, houten meubilair, styling en 
decoratie, artiesten of acts en special effects.  
Wij regelen uw feest van begin tot eind, uiteraard 
altijd in nauw overleg. Zodat u zonder zorgen 
achterover kunt leunen en kunt genieten van 
een fantastische dag.

Persoonlijk gesprek
Vertel ons in een persoonlijk gesprek wat u 
graag wenst voor uw bruiloftsfeest. Wij 
denken graag met u mee en beschikken 
over de ervaring en connecties die 
nodig zijn om uw wensen te 
realiseren.

achterover kunt leunen en kunt genieten van 

Vertel ons in een persoonlijk gesprek wat u 
graag wenst voor uw bruiloftsfeest. Wij 
denken graag met u mee en beschikken 
over de ervaring en connecties die 
nodig zijn om uw wensen te 

Allround DJ Mark  |  Mark van Berlo  |  Heihoekscheweg 8, Vierlingsbeek  |  06-53226555  |  www.allrounddjmark.nl
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Het begin
“Van jongs af aan wist ik eigenlijk altijd al dat ik iets met 
dieren wilde doen. Maar wat...?” Tijdens haar opleiding 
dierverzorging liep Natasja stage bij een trimsalon. “Hier 
ontdekte ik dat trimmen echt mijn passie is. Vandaar dat 
ik twee jaar geleden mijn eigen salon heb geopend waar 
ik naast honden ook konijnen en cavia’s trim.”

Webshop
Maar dat is niet het enige wat Bestoj Trim & Shop te 
bieden heeft. “Naast de trimsalon heb ik ook een 

webshop voor de verkoop van onder andere snacks 
en verzorgingsproducten voor honden. Daarnaast 
maak ik zelf speeltjes, riemen en halsbanden, indien 
gewenst op maat, die ik ook weer via mijn webshop 
verkoop.”

Prijs-kwaliteit
Kies je voor Bestoj Trim & Shop, dan kun je ervan 
uitgaan dat je huisdier op de juiste manier wordt 
getrimd. “En dat tegen een zeer goede prijs-
kwaliteitverhouding. Momenteel werk ik nog vanuit 
mijn salon aan huis, maar ik ben druk bezig met het 
realiseren van een mobiele trimsalon zodat ik ook bij 
de mensen thuis kan komen.”

Trimsalon
Is je hond, konijn of cavia toe aan een trimbeurt? Dan ben je bij Bestoj Trim & 
Shop aan het juiste adres. Met veel liefde en geduld trimt eigenaresse Natasja 
alle dieren die bij haar in de salon komen.

Natasja Cremers  |  Ganzenroer 1, Sint-Hubert  |  06-81053919  |  www.bestoj.nl

BRUISENDE/ZAKEN

“Trimmen is mijn passie”

& shop in één
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HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar mee 

en één SodaStream fl es vervangt maar liefst 
2.000 plastic fl essen. En deze maand 

maak je bij Bruist ook nog eens kans op 
jouw eigen SodaStream bruiswatertoestel!

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juni naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 

zelf heerlijk bruiswater in 

slechts enkele seconden.

Je kunt zelf de hoeveelheid 

bubbels bepalen (licht, 

medium of intens).

win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com

SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.nl/shop 

Vaderdag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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Goede keuze
Oktober vorig jaar was het zover: Laura opende de 
deuren van haar eigen schoonheidssalon in Sint 
Anthonis. “Na tien jaar bij een andere salon te hebben 
gewerkt, was het tijd voor deze stap. Een grote stap 
weliswaar, want er komt heel veel kijken bij het runnen 
van je eigen bedrijf, maar ook een stap waar ik nog geen 
seconde spijt van heb gehad. Ik vind het heerlijk om alles 
zelf in de hand te hebben en te weten dat mijn klanten 
ook echt voor mij komen.”

Behandelingen
En waar komen die klanten dan zoal voor. “Ik bied 
diverse beautybehandelingen én huidverbeterende 
behandelingen als needling, anti-aging, acné-
behandelingen en microdermabrasie. Binnenkort start ik 
bovendien met cryolipolyse, oftewel het bevriezen van 
vet. Een behandeling die ik ook zelf heb ervaren en 
waarvan de resultaten echt super zijn.”

Voor een perfecte huid
Een verwenmomentje en een lach op hun gezicht als ze weer naar huis gaan, 
dat is wat Laura Hendriks, eigenaresse van schoonheidssalon PerfectSkin by 
Laura, al haar klanten wil geven. “En natuurlijk een kwalitatief hoogwaardige 
behandeling die de huid ten goede komt.”

Laura Hendriks  |  Pastoor van Delftlaan 3, Sint Anthonis  |  06-13245150  |  www.perfectskinbylaura.nl

“Even een verwenmoment  
voor jezelf”



Gewoon goed
Man, vrouw, jong en oud, iedereen is 
welkom bij PerfectSkin by Laura. “Ik 
neem altijd uitgebreid de tijd voor al 
mijn klanten en iedereen wordt in 
mijn salon volledig in de watten 
gelegd. Ik wil dat mensen zich hier 
prettig voelen en ze echt een 
verwenmomentje bieden. Door mijn 
jarenlange ervaring en doordat ik mij 
nog steeds zeer regelmatig bij laat 
scholen, weet ik precies wat ik doe 
en kan ik mijn klanten dus ook echt 
goede behandelingen bieden. Altijd 
lastig om over jezelf te zeggen, maar 
ik ben gewoon goed in wat ik doe. 
Dat hoor ik ook van mijn klanten die 
telkens weer terug blijven komen. 
Het grootste compliment dat je maar 
kunt krijgen!”

Kijk voor meer informatie op de 
website of bel naar 06-132 451 50.

Voor een perfecte huid
BRUISENDE/ZAKEN
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Het Duivelsberg
Vertelfestival

In het Vaderdagweekend (16 en 17 juni) wordt op 
de Duivelsberg alweer voor de vijfde keer het 
Vertelfestival gehouden. Verschillende vertellers 
vertellen ruim 50 verhalen in één weekend, voor 
jong en oud. Het thema dit jaar is ‘Grenzen…’. 

De verhalen zijn op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur en 
op zondag van 12.00 tot 18.00 uur te horen. Er zijn twee 
vertellocaties. Eén voor verhalen voor alle leeftijden en 
één voor de verhalen voor 10+. In het weiland bij de 
Duivelsberg zijn tenten neergezet waar de verhalen 
verteld zullen worden. Voor de gelegenheid is daar een 
gezellig caféterras bij gemaakt. 

Nieuw dit jaar wordt de verhalenroute, een wandeling 
door het bos langs korte verhalen.

In het weekend staan alle verhalen aangekondigd bij de 
Duivelsberg en op www.duivelsbergvertelfestival.nl.

Zaterdagavond (van 20.00-23.00 uur) vinden wederom 
de Midzomernachtvertellingen plaats. Prachtige 
verhalen tot het donker wordt. Speciaal hiervoor zijn 
nieuwe, spannende verhalen geschreven, bij uitstek 
geschikt voor volwassenen.

www.duivelsbergvertelfestival.nl
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Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

www.jandeboertuinhuizen.nl
Celsiusstraat 8
6604 CW Wijchen 
024-6416466
www.jandeboertuinhuizen.nl

HET ADRES VOOR TUINHUIZEN OP MAAT



DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.

Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

www.jandeboertuinhuizen.nl
Celsiusstraat 8
6604 CW Wijchen 
024-6416466
www.jandeboertuinhuizen.nl

HET ADRES VOOR TUINHUIZEN OP MAAT
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 www.fioreuitvaartzorg.nl  
Kerkpad 17, Sint Hubert    Tel. 0485 - 47 00 00

Met hart en ziel 
betrokken

www.fioreuitvaartzorg.nl

betrokken

Dierenbegraafplaats ’t Jagtveld in het landelijk gelegen 
Heumen biedt sinds juni 2017 een prachtige 
plek voor een waardig afscheid van je 
overleden huisdier.

MEER WETEN? 
Wij heten je van harte welkom bij 
Dierenbegraafplaats ‘t Jagtveld.

Waardig afscheid 
   nemen van je huisdier

Looistraat 59, Heumen | 06 53532054 | www.dbpjagtveld.nl

Heumen biedt sinds juni 2017 een prachtige 
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Wij heten je van harte welkom bij 
Dierenbegraafplaats ‘t Jagtveld.

Waardig afscheid 
   nemen van je huisdier

Looistraat 59, Heumen | 06 53532054 | www.dbpjagtveld.nl

Openingsaanbiedingen VAN 27 MEI 
T/M 30 JUNI 2018

Kom eens langs op    onze nieuwe locatie!

Universal Contour Wrap Elite
van € 97,50 voor € 87,50

Iedere nieuwe cliënt voor een pedicurebehandeling ontvangt 
GRATIS één van onderstaande behandelingen:
- Voetenpakking - Voetenscrub - Voetenmasker

Carboxy Oxygel treatment
van € 72,- voor € 62,-

Gellak op handen of voeten
van € 28,50 voor € 24,50

Permanente make-up behandeling
20% korting

Hyaluronzuur fi ller 1 ml
van € 450,- voor € 400,-

Botox 1 zone
van € 150,- voor € 125,-

Bodyscan
van € 125,- voor € 115,-

Krijg het boek Hormoonbalans voor 
vrouwen cadeau bij Healthcoach 

Natuurlijk bij Kaat 
bij afsluiten 1 op 1 traject

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



BINNEN/BUITEN

In de verfi lming van Penelope Fitzgerald’s 
De Boekhandel besluit weduwe Florence 
Green (Emily Mortimer) haar leven weer op 
te pakken door een boekwinkel te openen. 
Ze is een krachtige vrouw die haar dromen 
najaagt, maar eind jaren vijftig in het Britse 
kustplaatsje doet haar winkel meer stof 
opwaaien dan verwacht. Onder leiding van 
de welgestelde Violet Gamart (Patricia 
Clarkson) en haar man wordt Penelope door 
haar dorpsgenoten op slinkse wijze tegen- 
gewerkt. Toch vindt ze steun bij de 
mysterieuze Mr. Brundish (Bill Nighy).
The Bookshop gaat op 7 juni in première.

 AGJE UIT
PARKPOP
DEN HAAG

FILMPJE KIJKEN
THE BOOKSHOPD

HET ZUIDERPARK wordt weer 
omgetoverd tot hét festivalhart van 
Parkpop. In een nieuwe, intieme 
festivalsetting kun je als vanouds 
weer volop genieten van ruim dertig 
acts op zes verschillende podia. 

Met nationale en internationale top-
artiesten, een gezellige festivalmarkt 
en meer dan genoeg food & drinks 
om de inwendige mens tevreden te 
houden. Naast de hoofdpodia 
presenteert het festival ook het 
Haags Podium met het beste dat 
Den Haag te bieden heeft.
Parkpop is gratis toegankelijk!

Zondag 24 juni 2018
13.00 - 21.30 uur 
Voor meer informatie en tickets: 
www.parkpop.nl

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99

EIGENAREN: SILFRAN EN MARIAN PEETERS
VELDWEG 6, RIJKEVOORT | 0485-573194 
INFO@AK.NL | WWW.AK.NL

Bezieling, 
        beleving 
          en emotie
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Welkom bij Juwelier
De Gouden Luifel

Natuurlijk kunt u ook voor uw kinderen bij ons terecht. 
We hebben verschillende kinderhorlogemerken, zoals 
Prisma, Icewatch en Coolwatch. Naast onze uitgebreide 
collectie sieraden en horloges kunt u bij ons ook terecht 
voor klokken, barometers en Swarovski kristallen.

Reparaties
Bij Juwelier De Gouden Luifel in Grave bent u aan het 
goede adres voor reparaties. Wij hebben namelijk een 
eigen atelier waarin we uw horloges, klokken en 
sieraden vakkundig repareren.

Cadeaubonnen
Wilt u iemand een mooi sieraad cadeau doen, maar 
vindt u het moeilijk om iets uit te zoeken? Dan is een 
cadeaubon een perfecte oplossing. 

U kunt bij ons een cadeaubon kopen voor ieder gewenst 
bedrag. Maar naast onze eigen cadeaubonnen kunt u bij 
ons ook VVV bonnen, Juwelcard en Fashioncheques 
besteden.

Klantenkaart
Het is nu mogelijk om bij Juwelier De Gouden Luifel punten 
te sparen waar u vele voordelen mee kunt verdienen.
Het laatste nieuws over ons volgen? U kunt Juwelier De 
Gouden Luifel ook volgen op Facebook en Instagram!

Voor de mooiste goud- en zilversieraden (het gehele Pandora assortiment op voorraad), 
trouwringen en een groot assortiment horloges (waaronder Raymond Weil, Edox, Seiko, 
Pulsar, Breil, Boccia, Fossil, Diesel, DNKY etc.) bent u bij Juwelier De Gouden Luifel in Grave aan 
het juiste adres. Bij ons vindt u de vakmensen die u, als u dat wenst, kunnen adviseren bij uw aankoop. 

Hoofschestraat 16 Grave  |  0486-473058  |  www.degoudenluifel.nl

Al 46 jaar 
een begrip 

in Grave

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

ouder  worden
Voor iets dat eigenlijk 

vanzelf gaat, is

nog best lastig

is geen kunst.

Het is de kunst
ervan te genieten

Ouder  wordenOuder  worden
Joepie,

weer een jaartje
wijzer!

Ouder  worden
Het mooiste wat

je later kunt worden 
is jezelf!

Ballonnenidee.nl  |  Korte Molenstraat 2, Cuijk
06-11180453  |  www.ballonnenidee.nl

Ballonnenidee.nl
Hét adres voor ballonnen

in alle kleuren en maten en 
voor iedere gelegenheid.

Ballonnenidee.nl  |  Korte Molenstraat 2, Cuijk

Ballonnenidee.nlBallonnenidee.nl

Markt 9 Gennep
www.ijssalonniceday.nl

Uw voeten in de 
           juiste handen

Jacob Marisstraat 16, Boxmeer  |  0485 21 17 30 of  
06 30 867 307  info@voetzorgilse.nl  |  www.voetzorgilse.nl 

• Basis voetzorg
• Diabetische en reumatische voetzorg
• Oncologische voetzorgverlener
• Medische specialisaties zoals nagelbeugel 
 plaatsen, drukvrij leggen, orthese maken
 en nagelreparaties.

           juiste 
• Basis voetzorg
• Diabetische en reumatische voetzorg
• Oncologische voetzorgverlener
• Medische specialisaties zoals nagelbeugel 

plaatsen, drukvrij leggen, orthese maken
en nagelreparaties.
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.nl 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com

1

2

3

5

4

Into theInto the
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BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.nl

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com

9

10

8

6

7
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Land van Cuijk Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.landvancuijkbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen 
is het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.landvancuijkbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Land van Cuijk Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

RIJKEVOORT
Dekkers Fransen keuken- en interieur 

Arts Keukens

VENRAY
Tasse Truus

De maaltijd service

CUIJK
Hap & Sap

Strik
Artizte Kappers
Readshop Cuijk

Beauty & Wellnesscare Luna
Deco Home Peters Cuijk

An3nA Quiltkamer & machinaal borduren
Via Cannella (cadeauwinkel)

SINT HUBERT
Bestoj Trim & Shop

MILL
Onder de Kersenboom

Edo verlichting 
Berends Bloemsierkunst 

De Ram Mill B.V.
Fitland Mill

BOXMEER
Kees Arts mannenmode

Limburgia Boxmeer
De Betovering VOF

Centrum Mondzorg Boxmeer
Spatial Thinking Consulting

Voetzorg Ilse
Hotel Klooster Elsendael

Intermedica

GRAVE
Juweliersbedrijf De Gouden Luifel 

De Gouden Leeuw
Ellen Hermens

Lezersacties
 Like & Share
 en maak kans
 op mooie prijzen

Een leven lang jong!

LAND VAN CUIJK JUNI 2018 GRATIS MEENEMEN!
WWW.LANDVANCUIJKBRUIST.NL
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Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST
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TUINMEUBELEN 
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HEATSAIL
HEATSCOPE
JARDINICO
KETTLER
MANUTTI
MARZINI
MORSO
OASIQ

ALFA LIVING
CANADIAN CHAIRS
CANE-LINE
DIPHANO
FIXFORM
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
ROYAL BOTANIA 
SKAGERAK
SOLPURI
TODUS
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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A U S T R I A  S P O R T :  D É  W A N D E L S P O R T S P E C I A L I S T

O . A . :  S C H O E N E N     K L E D I N G     A C C E S S O I R E S

N271

N271

A73

A73

Rijksw
eg

R
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g

Malden

Molenhoek

Gratis parkeren

Heumen

P

3 - MALDEN

S K I -  E N  W A N D E L S P O R T  S P E C I A L I S T

Openingstijden:
Ma:

Di, Wo, Do:

Vr:

Za:

Zo:

13:00 - 18:00 uur

10:00 - 18:00 uur

10:00 - 21:00 uur

09:30 - 17:00 uur

GESLOTEN S K I -  E N  W A N D E L S P O R T  S P E C I A L I S T

Gespecialiseerd in maatwerk sinds 1977
Altijd een ruime keuze, goede service en

persoonlijk advies.

Austria Sport, Rijksweg 209
6581 EK Malden
024 - 323 60 37

www.austriasport.nl

N
ijm

egen
 (7m

in
)

Groesbeek (7
min)

o.a.: Fjäll  Räven, Schö�el, Marmot, Lowa, Maier, Meindl,
HanWag, Teva, Mammut, Osprey, Lowe Alpine, Deuter



Cuijk
en omstreken
Cuijk is een bruisend 
stadje waar veel 
georganiseerd wordt. 
Rondom Cuijk liggen 
plassengebieden die 
werken als een magneet 
op de watertoeristen. 

Tot ziens in Cuijk!

 Cuijk verrassend

Cuijk verrassend - juni 2018

Zondag 10 juni
Koopzondag Cuijk Keigoed
11.00 uur
Land van Cuijk

Zaterdag 16 juni
Kraaijenberg Zeilcup
12.00 uur
Ceulemans recreatie

Zaterdag 23 juni
Nacht van een Goei Leven
17.00 uur
www.nachtvaneengoeileven.nl

Zaterdag 23 juni  
Drijf in Bioscoop
vanaf 21.00 uur
Ceulemans Kraaijenbergse 
Plassen 

Zondag 24 juni
Triathlon
vanaf 10.00 uur
Havenlaan 1 Katwijk

juni, juli en augustus
Zeillessen ‘bij Ceulemans’
Kraaijenbergse Plassen

Uitgelicht
14 juli t/m 20 juli
Vierdaagse Feest 
Cuijk

A U S T R I A  S P O R T :  D É  W A N D E L S P O R T S P E C I A L I S T

O . A . :  S C H O E N E N     K L E D I N G     A C C E S S O I R E S

N271

N271

A73

A73

Rijksw
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Malden

Molenhoek

Gratis parkeren

Heumen

P

3 - MALDEN

S K I -  E N  W A N D E L S P O R T  S P E C I A L I S T

Openingstijden:
Ma:

Di, Wo, Do:

Vr:

Za:

Zo:

13:00 - 18:00 uur

10:00 - 18:00 uur

10:00 - 21:00 uur

09:30 - 17:00 uur

GESLOTEN

Gespecialiseerd in maatwerk sinds 1977
Altijd een ruime keuze, goede service en

persoonlijk advies.

Austria Sport, Rijksweg 209
6581 EK Malden
024 - 323 60 37

www.austriasport.nl

N
ijm

egen
 (7m

in
)

Groesbeek (7
min)

o.a.: Fjäll  Räven, Schö�el, Marmot, Lowa, Maier, Meindl,
HanWag, Teva, Mammut, Osprey, Lowe Alpine, Deuter
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CUIJK

16 juni 
REPAIR CAFÉ CUIJK
Wat doe je met een stoel waarvan 
een poot los zit? Met een 
koffiezetapparaat dat niet meer 
werkt? Met een T-shirt waar gaatjes 
in zitten? Weggooien? Nee hoor, je 
kunt het repareren in het Repair 
Café! Repair Café Cuijk is goed voor 
het milieu, de portemonnee en de 
sociale contacten.

Bezoekers nemen van thuis kapotte 
spullen mee. In het Café gaan ze 
zelf aan de slag met hulp van een 
kundige vrijwilliger.
Kom het ook eens proberen!

Datum: zaterdag 16 juni  
Tijd: 09.00 uur
Repair Café
Patrijzenveld 117, 5431 JR Cuijk
www.repaircafe.org

23 juni 
NACHT VAN EEN GOEI LEVEN
Op bijzondere locaties in het land 
van Cuijk.
Beleef de kortste nacht op 
bijzondere locaties in het Land van 
Cuijk Op zaterdagavond 23 juni 
vindt in het Land van Cuijk de 
Nacht van een Goei Leven plaats. 
Een uniek evenement op tenminste 
negen bijzondere locaties: op het 
water, in de bossen, langs de 
velden en aan dorpspleinen. Dit 
mag je niet missen!

Wilt u tijdens de Nacht van een 
Goei Leven een heel weekend in 
het Land van Cuijk doorbrengen?
Kijk op de site voor meer 
informatie.

CUIJK

23 juni 
DRIJF-IN FILM
Tijdens de Nacht van een Goei 
Leven kunt u op de Kraaijenbergse 
Plassen genieten van Cuijks eerste 
Drijf-in Film.

U mag met uw eigen vaartuig een 
plek zoeken op het water om naar 
de film te kijken. U mag ook zelf een 
zitplaats zoeken op het gras, dus 
denk eventueel aan een kussen of 
een deken. Voor elke kijker, op het
land of in de boot, dient een 
filmkaartje te zijn gekocht.
Kijk voor meer informatie over de 
prijzen op: 
www.nachtvaneengoeileven.nl

Datum: zaterdag 23 juni  
Tijd: 21.00 uur

Wanneer: zaterdag 23 juni
Tijd: 17.00 uur
Goei Leven
Land van Cuijk, 5845 BE Cuijk
www.nachtvaneengoeileven.nl
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BOXMEER

BOXMEER

22 t/m 28 juni 
KERMIS BOXMEER 2018
Vrijdag 22 juni tot en met dinsdag 28 juni 
2018 is het weer kermis in Boxmeer. 
Diverse attracties voor jong en oud staan 
opgesteld in het centrum van Boxmeer.

Datum: 22 t/m 28 juni  
Weijerplein, 5831 JL Boxmeer
www.kermisboxmeer.nl

GENNEP

30 juni
GROOTS OPGEZET 
KUNSTFESTIVAL
Summmertime in Gennep heeft zich 
de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot 
een publiekstrekker van jewelste. 
Gedurende tien zomerweekenden 
op rij kan het publiek in het 
historisch centrum genieten van 
muziek, entertainment, zang en 
dans. Ook kunst hoort hierbij en 
staat centraal tijdens het 
Kunstfestival dat plaatsvindt op 
zaterdag 30 juni 2018.

Voor dit evenement kunnen 
kunstenaars zich nog opgeven.

Datum: zaterdag 30 juni  
Tijd: 13.00 uur
Entree: gratis
www.summmertimegennep.com

23 juni 
KINDERBRADERIE BOXMEER
Op zaterdag 23 juni, de zaterdag vóór de 
Boxmeerse kermis, organiseert Stichting 
Sipiejo Boxmeer de jaarlijkse 
kinderbraderie. Een leuke gelegenheid 
voor kinderen om een extra zak-, 
vakantie- of kermiscentje te verdienen.

De markt begint om 09.00 uur en is om 
12.30 uur afgelopen.
De spulletjes mogen worden uitgestald in 
het Weijerpark en op het voorplein van 
jongerencentrum The Unit.
Je kunt je voor de braderie inschrijven via 
een inschrijfformulier.

Wanneer: zaterdag 23 juni
Tijd: 09.00 uur
SiPiejo
Weijerpark, 5831 JJ Boxmeer
www.deweijer.nl
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Locatie Wanssum: Stayerhofweg 2b, Wanssum  |  0478 - 53 90 20
Locatie Malden: Sluisweg 1b, Malden  |  024 - 820 09 84
info@demulderkeukensopmaat.nl  |  www.demulderkeukensopmaat.nl
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