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JURA - If you love coffee

Adviesverkoopprijs:

E8 Chroom 1.299,-
E8 Dark Inox 1.249,-
E8 Platina 1.249,-

E8 Platina E8 Dark Inox E8 Chroom

E8 (2018)

De ultieme bestseller

Voordelen:

n  50% meer specialiteiten 

met één druk op de knop

n  Profi-uitloop (chroom)  

voor microschuimG2 voor 

vederlicht melkschuim en 

warme melk

n  AromaG3 molen en Pulse 

Extraction Process (P.E.P.®) 

voor optimale koffiekwaliteit

n  Bedieningsconcept met 

TFT-kleurendisplay aan 

voorzijde van de machine

n  Smart Connect

De meest succesvolle volautomatische koffiemachine van JURA is nu nog eenvoudiger te 
gebruiken, biedt nog meer specialiteiten en is mooier dan ooit. De E8 is voorzien van de 
nieuwste JURA-technologieën waarmee een indrukwekkend scala aan koffiespecialiteiten 
kan worden bereid. Met één druk op de knop.
Met de One-Touch Cappuccino-functie worden trendy specialiteiten zoals latte macchiato,   
flat white en cappuccino bereid. Het Pulse Extraction Process (P.E.P.®) zorgt voor optimale 
extractietijd van korte koffiespecialiteiten, waardoor optimaal aroma gegarandeerd is. 
CLARIS Smart biedt zuiver water voor een pure smaak. Nooit was het filtergebruik zo eenvoudig: 
het Intelligent Water System (I.W.S.®) detecteert het filter automatisch.

Geautoriseerd JURA dealer:

JUA1734 Showkaart - Prod.Leaflet - Advertenties  E8.indd   2 10-07-18   13:16

EERSTEKLAS VAKWERK!

Kleermaker SUPER  |  Willemsweg 1, Nijmegen  |  024 354 0375  |  www.kleermakersuper.nl

Kleermaker Super biedt reparatie voor zowel particulieren als bedrijven. Wij zijn 
een vertrouwde, en vakkundige reparateur in kleding. Wij staan voor kwaliteit, 
service en tevredenheid van de klant.

Sinds 1978 vakmanschap en sinds 1998 werkzaam aan de Willemsweg 1 in 
Nijmegen. Met meer dan 39 jaar ervaring is bijna alles mogelijk bij ons. Denk 
hierbij aan het verlengen of verkorten van een broek, het herstellen van leer of 
bont, het maken van een gaatje in een trui en het innemen van een kostuum.
Zo doen we verstelwerk voor Hugo Boss 
en Alexander de Vries, modezaak in 
Nijmegen.

RITSSLUITINGEN 
VERNIEUWEN

Broeken, jassen, jurken, 
rokken etc. Ook vernieuwen 

wij voeringen.

NIEUW ELASTIEK IN 
KLEDING EN VERDER

Innemen, uitleggen, langer 
of korter maken van broeken 

en jurken.

OOK VOOR GORDIJNEN

Reparatie mogelijk  
op alle soorten gordijnen en 

zonneschermen.

||  STOMERIJ DIENSTEN  ||

Ook voor stomerij diensten kunt u bij ons terecht. 
Het stomen van kostuums, jurken, galakleding etc. 
kunt u met gerust hart aan ons overlaten.
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Geautoriseerd JURA dealer:

Ziekerstraat 29 t/m 35  Nijmegen   Tel. 024 3221220
AUDIO • TELEVISIE • HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Nu met 

GRATIS 
koffietegoed!



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMA’S Annemiek Jansen - Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Kim Brugman
EINDREDACTIE Astrid Berkhout
ACQUISITIE Frank van Geel, 06-43093996

CONTACT NIJMEGEN BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
fvangeel@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/NijmegenBruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Nijmegen 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 brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Hoe dat komt? In veel gevallen doordat je meteen weer veel te veel 
ballen hoog probeert te houden: je werk, je familie, je huis, je vrienden 
en alles wat daarbij komt kijken. En vaak levert dit alles tezamen niets 
anders op dan stress. Zonde, want je was juist zo ontspannen door die 
vakantie. Stop dus met het proberen om al die ballen hoog te houden. 
Hoe je dat doet, lees je verderop in dit magazine. Maar één ding mag 
duidelijk zijn: stel je prioriteiten niet verkeerd en bewaak je energie.

Rust, Routine en Regelmaat zijn wat dat betreft dan ook de 
belangrijkste drie rrr’en. Dus pak je moment van rust door de routine 
in te bouwen om regelmatig even door dit magazine te bladeren.
Sla het magazine open en lees behalve het artikel over die 
‘jongleerkunsten’ ook de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als TUI Reisbureau en Zeilmarkerij De Oversteek die 
je vertellen waar zij hun prioriteiten leggen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Het is alweer september, wat gaat de tijd toch snel. Na een aantal 
supermooie maanden waarin veel mensen genoten van een 
welverdiende vakantie, is inmiddels voor de meesten het ‘gewone 
leven’ weer aangebroken. En hoe... Soms lijkt het net of je helemaal 
geen vakantie hebt gehad als je weer wordt opgeslokt door de 
ratrace van alledag.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



Hoe houd je deze ballen allemaal hoog? Het enige juiste antwoord 
hierop is NIET. Stop met het proberen om al die ballen hoog te 
houden. Dit is namelijk onmogelijk zonder eraan onderdoor te gaan. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ballen hooghouden kan 
iedereen best lang volhouden, maar ballen laten vallen is de kunst.

JE HEBT TWEE KEUZES. Je gaat op deze manier door en de 
kans is groot dat je een burn-out krijgt, waardoor je geen enkele bal 
meer hooghoudt. Of je laat een aantal ballen vallen om weer in 
balans te komen en te blijven. Bruist adviseert mogelijkheid twee. 

DE KUNST ZIT HEM IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN. Werk alleen met de ballen die ertoe doen. Gooi 
de rest naar anderen, leg ze op tafel of laat ze gewoon vallen. Het is 
belangrijk om je af te vragen wat je doel is. Wanneer je dit weet, 
kun je een hoop ballen - taken - laten vallen, omdat ze niet 
bijdragen aan dat doel. Kijk ook eens kritisch naar je planning. 
Moet alles meteen gebeuren of zijn er taken die je uit kunt stellen? 
De ervaring is dat uitgestelde taken achteraf niet belangrijk blijken 
en alsnog afvallen.

BRUIST/BODY&MIND

Alle
ZO DOE JE DAT
ballen

Kom je na het schrappen van minder belangrijke 
dingen nog steeds tijd te kort, accepteer dan dat je niet 
alles zelf kunt doen. Je zult taken uit handen moeten 
geven, hoe moeilijk dit ook is. Geef een ander de kans 
om te laten zien dat hij of zij deze taak net zo goed (of 
misschien zelfs wel beter) kan als jijzelf.

STRESS WERKT VERSLAVEND. De adrenaline die 
ontstaat door stress geeft je een goed gevoel. Wanneer 
dit daalt, ga jij je rusteloos voelen en zoek je weer naar 
prikkels die je dat goede gevoel geven. Doordat je niet 
voldoende rust krijgt, zal dit je uiteindelijk opbreken. 
Kick af van deze verslaving door meer rust te creëren. 
In het begin zal dit moeilijk zijn en voel je je erg 
onrustig. Uiteindelijk went je lichaam aan de lagere 
adrenalinespiegel, waardoor je meer rust gaat vinden. 
Door altijd je doel voor ogen te houden, weet je welke 
taken belangrijk zijn en welke niet. Het afronden van 
een taak geeft een positief gevoel en energie die je 
vervolgens in een nieuw project weer kunt gebruiken.

hooghouden

Na een lange zomer met veel vrije dagen en weinig moeten, begint het ‘gewone’ leven weer. 
Je drukke baan, het huis, je partner, de familie en de grote vriendenkring vragen weer jouw 
aandacht. Je hebt meteen weer veel ballen hoog te houden. Weet je niet meer hoe je dit voor 
elkaar moet krijgen, geeft het stress en wil je hier graag iets aan doen? Bruist geeft tips.ballen

HET LATEN VALLEN VAN BALLEN   
 VEREIST MOED.  HEB JIJ HET LEF  OM 
EEN LEUK, RELAXED LEVEN TE LEIDEN?
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Groesbeekseweg 75, Nijmegen  |  024-388 86 78  |  info@blixemnijmegen.nl  |  www.blixemnijmegen.nl

BliXem is een maatschappelijke onderneming met 
een eetcafé, luxe cadeauwinkel en cateringbedrijf. 
Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 
werken en leren er onder professionele begelei-
ding. De medewerkers zijn gedreven en vriendelijk. 
Zij zorgen voor een gastvrije sfeer, bereiden met 
liefde uw kopje cappuccino, lunch of diner, pakken 
met plezier uw cadeau in, en serveren de hapjes 
tijdens uw bedrijfsborrel.”
De kracht van BliXem? Die zit in onze mensen!

GENIETEN VAN 
BLIXEMSE 
KWALITEIT!

EETCAFÉCATERING CADEAUWINKEL

Het favoriete lunchgerecht  
van Marek: Flatje Vis.  

“Dit is mijn favoriete broodje omdat het 
leuk om te maken is en er mooi uitziet!”

Speciaal voor BliXem torenhoog 
gebakken biologisch bruin broodje met 
zonnebloempitten. Belegd met gerookte 
zalm, gerookte makreel, garnaaltjes, rode ui, 
komkommer en een frisse dressing.



v.d. Brugghenstraat 12, Nijmegen  

06 16 96 42 00 • www.contoura.nl

In 40 
minuten 
tot 800 kcal 
verbruiken
zonder
inspanning

NIEUW:
AVI-slim!

Naast de nieuwe naam en onze vertrouwde methodes, zoals 

ozontherapie, cryolipolyse, bodywrap en sporten in de warmtecabine 

heeft Contoura nu ook een nieuwe behandeling: AVI-Slim!
De voordelen zijn onder andere:

• In 40 minuten tot 800 kcal verbruiken

• Cellulite verminderen

• Omvang verminderen

• Detoxen

• Spier- en gewrichtspijn verminderen

• Heerlijk ontspannen

Nieuwsgierig? Bel ons voor een afspraak!

Contoura_Bruist_Sep18_DEF.indd   2 31-07-18   11:40

Groesbeekseweg 75, Nijmegen  |  024-388 86 78  |  info@blixemnijmegen.nl  |  www.blixemnijmegen.nl

CADEAUWINKEL



 

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 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

voor je  interieur
GO WILD

Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle 
fever in huis. Het merk brengt happiness 

in het interieur met exclusieve kaarten, posters en 
wallpaper collecties. Het eigenzinnige, botanische 

en moderne behang is dé eyecatcher in huis. 
Prijs vanaf € 27,50 per m²

www.creativelabamsterdam.com

Juweeltjes

WE WOUD LOVE 
TO SAY HELLO 
WOUD Design geeft met haar 
meubels en woonaccessoires 
een verfrissende 
Scandinavische look aan 
je inrichting. Het nieuwe 
Deense designmerk werkt 
samen met verschillende 
(opkomende) designers en 
creëert hiermee een unieke 
en brede collectie meubels, 
woonaccessoires en textiel.  
www.woud.dk

 van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 
Of stuur je gegevens

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

Maak kans op
Les Georgettes Pink Gold 

Honeycomb Medium Cuff 

en een Pink Ibiza ring
samen t.w.v. € 138,-
Les Georgettes van Altesse

is een innovatief juwelen-

concept met verwisselbare 

gekleurde banden.

www.lesgeorgettes.com/nl
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TIJDLOZE ALLURE
De nieuwe badkamercollectie ‘Antheus’ van 

Villeroy & Boch ademt één en al Art Deco uit. Geïnspireerd 
door het Bauhaus Design laat designer Christian Haas 

zien hoe een strak en functioneel lijnenspel goed tot zijn 
recht komt. Uiteraard met het comfort van nu. 

www.villeroy-boch.com

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat 

extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies 

voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 

krijtverf van Amazona. De enige 
100% biologische afbreekbare 

krijtverf in Nederland. 
Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50

www.amazona.nl

Juweeltjes

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten 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 september’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Wielerkoffer in de kleuren van LottoNL-Jumbo wielerteam
t.w.v. € 79,99
Lichtgewicht trolley systeem,
ABS met shark skin, dit helpt 
beschadigingen aan uw koffer 
te voorkomen.

Verkrijgbaar bij Blokker
www.princesstraveller.com

win
 van Nederland Bruisten 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 

Wielerkoffer in de kleuren van 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Hengstdalseweg 46, Nijmegen  |  024 322 48 04  |  info@studiokitty.nl  |  www.studiokitty.nl

Ilse blij en Marc blij
Als jij tevreden bent over ons vakwerk, vertel het dan vooral door. Een nieuwe klant krijgt dan 

10% korting en jij verdient dan de 10% korting op je volgende onderhoudsbeurt. ‘Iets opknappen 

is belangrijk, maar iets onderhouden is nog veel belangrijker.’ Iedereen blij met deze deal! 

Geniet van uw woning, zowel van buiten als van binnen. In zomer en winter. 

T: 024 323 82 86  of kijk op www.gebr-rutten.nl

SCHILDERWERKEN
GEBR. RUTTENEerst denken, dan doen!

12



Wij bestaan 25 jaar! 

Hengstdalseweg 46, Nijmegen  |  024 322 48 04  |  info@studiokitty.nl  |  www.studiokitty.nl

In 2018 iedere maand een nieuwe actie!
SEPTEMBER: Eye lash (tijdens de behandeling) van € 30,- voor € 25,-



14



“Sindsdien loopt het storm!” vertelt Marieke enthousiast. 
“Wij waren zelf sowieso al overtuigd, maar de positieve 
reacties van de mensen – zowel mannen als vrouwen – die 
bij ons komen, bevestigen hoe effectief het apparaat is.”

Wetenschappelijk onderbouwd
“Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het 
apparaat zonder chirurgische ingreep of eindeloos sporten 
je vetcellen afdrijft, je spieren versterkt en je huid verstevigt. 
Tevens wordt de bloedsomloop geactiveerd, de 
lymfecirculatie gestimuleerd, de afvalstoffen verwijderd en 
zuurstof teruggegeven aan de huid.”

Hoe werkt het?
“Het apparaat werkt met ultrasound en elektrolyse. Iedere 
sessie duurt 40 tot 55 minuten. De eerste sessie raak je 
gemiddeld 10 centimeters kwijt. Daar hoef je niets voor te 
doen. Terwijl je onder het apparaat ligt, kun je gewoon tv 
kijken, een boek lezen of een praatje maken. Deze methode 
is echt een uitkomst als je op specifi eke plekken van je vet 
af wilt komen of gewicht wilt verliezen. Wij voorzien u van 
advies.”

Marieke Lindsen en Jane Hersevoort weten uit eigen ervaring hoe moeilijk afslanken 
is. Ze gingen op zoek naar een methode die wél werkt en vonden die in een bijzonder 
geavanceerd apparaat dat je helpt centimeters te verliezen op de plekken waar jij dat wilt. 
In oktober 2016 openden zij de deuren van BeautyFIRM om ook anderen de kans te 
geven deze innovatieve behandeling te ondergaan.

Plaatselijk afslanken ís mogelijk!

Oude Reekstraat 5, Beuningen | 06-19009300 | info@beautyfi rm.nl | www.beautyfi rm.nl

Behandeling op maat
“In een persoonlijk intakegesprek geef je aan welk gebied 
van je lichaam je precies wilt aanpakken. Op basis 
daar van stellen we een op jou afgestemd programma op. 
Het aantal behandelingen hangt af van de hoeveelheid 
(en type) lichaamsvet. Veel mensen kiezen voor een 
10-rittenkaart.” BeautyFIRM onderscheid zich verder door 
de persoonlijke aandacht én de huiselijke sfeer. “We 
vinden het belangrijk dat je je hier snel op je gemak voelt. 
Daardoor is het ook nog eens gewoon leuk om hier te 
komen!”

TIP: Overtuig jezelf en onderga voor slechts € 35,- p.p.

(€ 30,- p.p. bij 2 personen) een proefbehandeling.



DITJES/DATJES

 Alle ballen hooghouden lukt niet met slechts 2 handen!
    Als je 100 keer zegt dat je het druk hebt,
   wordt het natuurlijk ook niet rustig.
 Het ‘altijd druk hebben’ wordt gezien als succesvol.
  Druk zijn is een krachtig statussymbool geworden.
Stel je prioriteiten niet verkeerd. Bewaak je energie,
 tijd, humeur en gezondheid, want dat zijn belangrijke zaken.
 Het is geen kunst om ballen te vinden om hoog te houden.
  De kunst zit hem in het laten vallen.
   Gun jezelf 20 minuten niks op een dag.
 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.

PERMANENTE HAARREDUCTIE 
VOOR ALLE HUIDTYPES!

Maak een afspraak via info@huidprofs.nl
of  bel naar 024-3606609

Locaties: Nijmegen Oost  |  Nijmegen West  |  Dukenburg  |  Beuningen

Ga voor meer informatie naar www.huidprofs.nl of acnezorg.nl
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U zoekt niet elk jaar een nieuwe badkamer uit en als het zover 
is, wilt u er zeker van zijn dat u de juiste keuzes maakt. Bij 
Baderie Bevers begrijpen we dat maar al te goed. Uw wensen 
vormen het vertrekpunt en wij denken met u mee, rekenen alles 
door en maken een 3D ontwerp. Dit alles geheel vrijblijvend.

“Door te werken met ons eigen team van 
VNI-erkende vakmensen weten we zeker dat 
uw ontwerp ook perfect wordt uitgevoerd.”

Door te werken met ons eigen team van VNI-erkende 
vakmensen weten we zeker dat uw ontwerp ook perfect 
wordt uitgevoerd. Het meedenken stopt hier niet, ook tijdens 
de installatie blijven we u adviseren. U hoeft niemand aan te 
sturen, wij ontzorgen u volledig en zijn verantwoordelijk voor 
elk detail.  

Het Baderie Comfort van
Baderie Bevers

Baderie Bevers        Waardsestraat 30, Nistelrode   -   T: 0412 610 020   -   www.baderie.nl

Baderie Bevers brengt een wereld aan design, comfort en functionaliteit voor u samen in de showroom. Hier worden 

collecties van geselecteerde A-merken gecombineerd om u alles op het gebied van sanitair en tegels te kunnen 

laten zien. Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien én elke dag weer comfortabel zijn in gebruik. 
Daarom besteden we bij Baderie evenveel aandacht aan uitstraling als aan functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn 

en mooi heel doordacht. 

Een persoonlijke en aangename weg naar uw nieuwe badkamer.

Kom langs 

in onze showroom

en laat u inspireren!
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Nederland Bruist zoekt
 franchisenemers vanaf 2019  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

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

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974



Hatertseweg 665  |  Nijmegen  |  024-3558830  |  www.chiro-fysio.nl

Fysiotherapie
Bij (sport) blessures

Top 10 sportblessures  EnkelverzwikkingAchillespeesblessureHamstringblessure Liesblessure Shin splint TenniselleboogGolferselleboogZweepslagKniebandletsel Rugklachten

Sporten is erg belangrijk voor uw gezondheid. Als u sport worden uw botten en pezen 
steviger, uw gewrichten soepeler en uw spieren sterker. Echter bestaat er altijd de 
kans op een blessure. Voor alle top 10 blessures en meer kunt u terecht bij ons in de 
praktijk. Belangrijk bij de behandeling is dat we u niet alleen helpen bij uw klacht maar 
ook kijken naar de oorzaak, om zo de kans op herhaling tot het minimum te beperken.

Kampt u met een blessure of andere klachten, neem dan contact met ons op  
voor een afspraak en ontdek wat onze fysiotherapeuten voor u kunnen betekenen.   
U kunt hiervoor contact opnemen met onze praktijk op telefoonnummer 024-3558830.

Medical taping kan 
bijvoorbeeld gebruikt 
worden bij het 
behandelen van een 
blessure.
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BINNEN/BUITEN

Aan de vooravond van haar vijfenveertigste 
verjaardag is Doris Doorenbos (Tjitske 
Reidinga), een gescheiden vrouw met twee 
kinderen, op een dood punt aanbeland. 
Terwijl de mensen om haar heen carrière 
maken en drukke, volwassen levens leiden, 
is er van Doris’ eigen dromen maar weinig 
terechtgekomen... 
Gemaakt onder de creatieve leiding van Will 
Koopman (Gooische Vrouwen en Divorce), 
scenarioschrijfster Roos Ouwehand en 
regisseur Albert Jan van Rees.
Doris is vanaf 20 september te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
DORIS

 AGJE UIT
NEDERLANDS
FILM FESTIVAL

D

VAN 27 SEPTEMBER TOT EN MET 
5 OKTOBER vindt de 38e editie 
plaats van het Nederlands Film 
Festival. Tien dagen lang is Utrecht 
de fi lmhoofdstad van Nederland 
waar de Nederlandse fi lm het 
erepodium krijgt dat het verdient. 
Films van kort tot lang, van 
arthouse tot mainstream, van 
analoog tot digitaal. Speelfi lms, 
documentaires, animaties, korte 
fi lms en televisiedrama’s voor jong 
en oud. Naast honderden fi lms 
organiseert het festival ook 
talkshows, seminars en discussies. 
Hoogtepunt is de avond waarop 
de felbegeerde Gouden Kalveren 
worden uitgereikt.
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.fi lmfestival.nl

BOEKJE LEZEN OVER PUBERS
Een verfrissend boek met openhartige, 
komische en herkenbare verhalen over 
zowel het geploeter als het plezier van het 
dagelijkse gezinsleven met kinderen en 
pubers. Geen adviesboek over opvoeden, 
maar gewoon een hart onder de riem voor 
ouders die het soms ook even niet meer 
weten. Inspiratie putte de auteur uit haar 
eigen ervaringen, waar ze openhartig over 
heeft geschreven. Over het geploeter, maar 
ook over het geluk en het plezier. Ouders 
van kinderen in de tienerleeftijd vinden er 
ongetwijfeld herkenning in! Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

JE KRIJGT ER ZO VEEL VOOR TERUG - Openhartige verhalen van een 
moeder over haar gezin met pubers - van Esther Leijten-Kupers is nu te koop 
voor € 19,50 via bol.com en www.boekscout.nl

Tijssen Mode is een complete herenmode winkel voor de 
eigentijdse man. Al jaren is de zaak dealer van kwaliteitsmerken 
als Stone Island, Jacob Cohen, Santoni en Peuterey. Het maakt 
niet uit hoe oud je bent, iedereen vindt hier wel iets van zijn 
gading; het aanbod varieert van casual tot maatkleding. Dankzij 
de recente verbouwing is de winkel bovendien makkelijk 
toegankelijk, stap dus vooral eens binnen.

Burchtstraat 30, Nijmegen  |  024-3222481
mode@tijssenmode.nl  |  www.tijssenmode.nl (ook webshop)

Tijssen Mode is een echt familiebedrijf. Maarten Tijssen is alweer de 
derde generatie, hij staat sinds 1993 officieel aan het roer. “Ik had altijd al 
een liefde voor mooie kleding en een goed smaakgevoel”, vertelt 
Maarten. “Eigenschappen die nu van pas komen. We acteren op een 
hoog niveau, dan is het noodzakelijk dat je gevoel hebt voor datgene wat 
je doet.” En dat geldt niet alleen voor hem maar ook de rest van het team.

De gevarieerde collectie omvat gerenommeerde merken als Aspesi, 
Barba, Jacob Cohen, PalZileri, Santoni, Maffeis, Eton, Peuterey, Trussini en 
Zespa. “We streven naar een combinatie van bewezen klassiekers en de 
nieuwste mode en proberen voor ieder wat wils te bieden. Specifiek voor 
de jongere generatie hebben we ons aanbod de laatste jaren uitgebreid 
met toppers als Kenzo, Stone Island, Lyle and Scott en Napapijri.”

Tijd voor een nieuwe
zomeroutfit?

“WE BLIJVEN
  VERNIEUWEN”
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@apertomode

Aperto Mode
Women’s Clothing Store

Valentino Red • Just Cavalli  •  Elisabetta Franchi  • 
7 For All Mankind • Boutique Moschino • Pinko •
Twin Set • Atos Lombardini • DNA • And more...

www.apertomode.nl/whatsnew
Markt 18, Wijchen

Message            Call               Email          Directions

1.052
posts followers following

Volg ons op Instagram!

4.109 75

volg je                       al op instagram?@APERTOMODE

aperto mode, markt 18, wijchen
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1. Coconut Water Hydration Oil van OGX, € 10,99  www.ogxhair.nl
2. NIVEA SUN UV Face Moisture Mousse SPF 50+, € 13,49  www.nivea.nl

3. La Vie est Belle limited edition Lady in Pink van Lancôme, € 99,-  www.lancome.nl 
4. Rouge Pur Couture The Slim van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

5. Lancaster Tan Maximizer Regenerating Milky Gel After Sun for face and body van Lancaster, € 31,-  www.lancaster.nl

Heerlijk Nazomeren
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Kon het maar eeuwig zomer zijn! Maar dat 
gaat helaas niet. We kunnen natuurlijk wel 
met de leukste producten het zomergevoel 
wat langer vasthouden. En dat nazomeren; 
dat mag hééééél lang duren!

6. Ice Watch, € 99,-  www.ice-watch.com  
  7. Acqua Aromatica Spray Profumo di Energia van Collistar, € 48,49  www.collistar.nl

8. Kallas Hat van Barts, € 34,99  www.barts.eu
9. Terracotta Sous Les Palmiers van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl

10. Born to Run Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 51,-  www.iciparisxl.nl

Nazomeren
9

10

86

7
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MaxStudios  |  Van Rosenburgweg 6, Nijmegen
info@maxstudios.nl  |  www.maxstudios.nl

HET DANSSEIZOEN GAAT 
WEER BEGINNEN!

Schrijf je in 
voor een 
GRATIS 
proefl es!

• Hiphop
• Female
• Kidsdance
• Afrodance
• Dancehall
• Breakdance
• Modern Jazz



Locatie Wanssum: Stayerhofweg 2b, Wanssum  |  0478 - 53 90 20
Locatie Malden: Sluisweg 1b, Malden  |  024 - 820 09 84
info@demulderkeukensopmaat.nl  |  www.demulderkeukensopmaat.nl

Neem gerust eens
contact op voor een 
vrijblijvende afspraak.

MBOS005 adv. 160x160mm.indd   1 06-03-14   12:23

Sluisweg 1b I 6582 AG Malden I 06-14874942 I info@fdmkeukensopmaat.nl I fdmkeukensopmaat.nl

Volg ons ook op    

Nijmegen_Okt15.indd   15 22-09-15   12:46
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Harting Oogmode & Oogzorg 
Totale aandacht voor je gezichtsvermogen
Al meer dan 110 jaar zorgt Harting Oogmode & Oogzorg voor 
een heldere blik op de wereld. De ruime, stijlvolle optiekzaak 
in het centrum van Nijmegen is het vertrouwde adres voor 
totale oogzorg.

Harting Oogmode & Oogzorg  |  024 - 329 52 00
Hertogstraat 128, Nijmegen  |  www.hartingnijmegen.nl

RUBRIEK

23N U M M E R  4  |  2 0 1 7

WONEN

Al meer dan 110 jaar zorgt Harting Oogmode & Oogzorg voor een heldere blik op de wereld. 
De ruime, stijlvolle optiekzaak in het centrum van Nijmegen is het vertrouwde adres voor totale oogzorg.

“Onze optiekzaak is altijd van mede-
werker naar medewerker overgedragen. 
Daarom is de filosofie van Harting steeds 
doorgegeven en behouden gebleven. 
Ik werk al vijfentwintig jaar in het 
bedrijf. Vijftien jaar geleden zijn mijn 
vrouw Caroline en ik trotse eigenaren ge-
worden”, vertelt Ad van Breukelen. “Nog 
steeds weten jong en oud Harting Oog-
mode & Oogzorg te vinden voor een mo-
dieuze bril. Onze oudste klant is negentig 
jaar oud en de jongste klant is anderhalf 
jaar oud. Beiden vertrouwen zij op onze 
service. Met een ontspannen sfeer in de 
winkel varen wij een eigen koers. Daar-
bij staat kwaliteit altijd bovenaan en 
daarom breiden wij onze oogzorg steeds 
verder uit. Aandacht voor je ogen houdt 
niet op bij slechts een bril aanmeten.”

Naast een optometrist, die kijkt naar de 
gezondheid van de ogen, heeft Harting 
Oogmode & Oogzorg ook een orthoptist 
in huis. Carmen van den Akker is gespe-
cialiseerd in scheelzien, een lui oog, dub-
belzien, oogbewegingsstoornissen en het 
aanmeten van brillen bij kinderen. “Als 
orthoptist kijk ik naar de samenwerking 

tussen de ogen. Ook met hoofdpijn en 
leesklachten kun je snel bij mij terecht. 
In onze winkel hebben wij alles in huis 
om je verder te helpen en persoonlijke 
zorg te geven. En omdat de zorg in onze 
winkel plaatsvindt, blijf je altijd in een 
vertrouwde omgeving met dezelfde ser-
vice die je gewend bent.”

Vanaf 1 november a.s. heeft Harting 
Oogmode & Oogzorg een extra contact-
lenzenspecialist in huis die Ad helpt in 
zijn werkzaamheden. “Ook de volgende 

generatie staat klaar om jou te helpen”, 
vertelt hij. “Onze zoon is inmiddels aan 
het studeren voor optometrist, zodat 
ook hij jou kan verwelkomen en voor-
zien van een deskundig advies.”

MEER WETEN?
Harting Oogmode & Oogzorg is gunstig 
gelegen aan de Hertogstraat 128 en parke-
ren voor de deur is gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.hartingnijmegen.nl 
of bel 024 - 329 52 00

COLUMN/HARTING

“Onze optiekzaak is altijd van 
medewerker naar medewerker 
overgedragen. Daarom is de filosofie 
van Harting steeds doorgegeven en 
behouden gebleven. 
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inmiddels aan het studeren voor 
optometrist, zodat ook hij jou kan 
verwelkomen en voorzien van 
een deskundig advies.”

RUBRIEK
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Al meer dan 110 jaar zorgt Harting Oogmode & Oogzorg voor een heldere blik op de wereld. 
De ruime, stijlvolle optiekzaak in het centrum van Nijmegen is het vertrouwde adres voor totale oogzorg.
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service. Met een ontspannen sfeer in de 
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bij staat kwaliteit altijd bovenaan en 
daarom breiden wij onze oogzorg steeds 
verder uit. Aandacht voor je ogen houdt 
niet op bij slechts een bril aanmeten.”

Naast een optometrist, die kijkt naar de 
gezondheid van de ogen, heeft Harting 
Oogmode & Oogzorg ook een orthoptist 
in huis. Carmen van den Akker is gespe-
cialiseerd in scheelzien, een lui oog, dub-
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aanmeten van brillen bij kinderen. “Als 
orthoptist kijk ik naar de samenwerking 

tussen de ogen. Ook met hoofdpijn en 
leesklachten kun je snel bij mij terecht. 
In onze winkel hebben wij alles in huis 
om je verder te helpen en persoonlijke 
zorg te geven. En omdat de zorg in onze 
winkel plaatsvindt, blijf je altijd in een 
vertrouwde omgeving met dezelfde ser-
vice die je gewend bent.”

Vanaf 1 november a.s. heeft Harting 
Oogmode & Oogzorg een extra contact-
lenzenspecialist in huis die Ad helpt in 
zijn werkzaamheden. “Ook de volgende 

generatie staat klaar om jou te helpen”, 
vertelt hij. “Onze zoon is inmiddels aan 
het studeren voor optometrist, zodat 
ook hij jou kan verwelkomen en voor-
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NOORDERLICHT IS
EEN LICHTFENOMEEN 
DAT OPTREEDT 
BIJ HELDER WEER 
IN DE DONKERE NACHT

OnvergetelijkLapland
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NOORDERLICHT IS
EEN LICHTFENOMEEN 
DAT OPTREEDT 
BIJ HELDER WEER 
IN DE DONKERE NACHT

OnvergetelijkLapland

BRUIST/REIZEN

Lapland is de benaming voor een gebied in Noord-Scandinavië dat 
zich grotendeels boven de noordpoolcirkel bevindt. Deze regio strekt 
zich uit van Rusland, over Finland en Zweden, tot in Noorwegen.

Lapland is één van de weinige plaatsen op onze 
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk en 
onaangetast is. In deze ongetemde wildernis 
heersen een rust en stilte die we eigenlijk niet 
meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan 
ruimte nodigt uit voor een avontuurlijke tocht in 
de eenzaamheid van dit wondermooie 
sneeuwlandschap. Winters Lapland betekent 
ook onvergetelijke witte vlaktes en met een 
beetje geluk het ervaren van het noorderlicht.

In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse 
bevolkingsgroep van Noord-Europa. De Sámi 
spreken hun eigen taal en hebben hun eigen 
kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 
eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun 
tradities in ere, zoals de kleurrijke kleder dracht, 
de rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. Het 
absolute hoogtepunt van een Laplandreis is 
natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 
uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Lapland
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TUI Reisbureau   |   Ziekerstraat 77, Nijmegen   |   024-322 9000   |   nijmegen@tui.nl

Samen op zoek naar de ideale vakantie



Slaap je het liefst in een knus en 
kleinschalig hotel of in een ruim opgezet 
resort met veel mogelijkheden en 
faciliteiten. 
 
In de TUI winkel gaan Christine, Suzanne, 
Lonneke, Ellis, Sharon, Michelle en 
Anjes met jou op zoek. Samen hebben 
wij bijna de hele wereld gezien. Met 
een kopje koffie of thee, zetten we de 
beste mogelijkheden voor je op een rij. 
Daarbij maken we uiteraard gebruik van 
ons eigen aanbod maar ook van andere 
specialisten. We nemen uitgebreid de 
tijd en zo vinden we samen je ideale 
vakantie. Het enige dat je zelf nog moet 
doen, is je koffers inpakken.

Maar we doen meer...
We regelen bijvoorbeeld ook transfers, boeken 
excursies en reserveren entreebewijzen.  
We helpen bij tolvignetten, autoverhuur,  
vervoer van en naar Schiphol, parkeerplaatsen 
op luchthavens en meer. Samen komen we verder!
 
Wij weten waar je moet zijn en met onze tips en 
service maken wij je vakantie nog specialer. Dus 
bespaar jezelf een lange zoektocht en kom langs  
in onze winkel aan de Ziekerstraat 77 in Nijmegen!

Tot snel!

Groetjes, Christine, Suzanne, Lonneke, Ellis, Sharon, 
Michelle en Anjes 

Cruises op de 
Middellandse 

Zee, kamperen 
in de Alpen, 

rondreizen in 
Canada of een 

heerlijke All 
Inclusive aan de 

helderblauwe 
Caraïbische 

Zee. 

BRUISENDE/ZAKEN

Samen op zoek naar de ideale vakantie



In de Marikenstraat bevind je je op de perfecte locatie voor een 

heerlijk dagje shoppen! Het zeer diverse aanbod van winkels is 

verdeeld over maar liefst twee niveaus. 

Het unieke aan de Marikenstraat is de verdeling van winkels over 

de twee verdiepingen die door bruggetjes aan elkaar verbonden 

zijn. Dit maakt het een sfeervolle locatie voor winkelend publiek. 

In de gehele straat kun je gebruikmaken van gratis WiFi en er 

zijn voldoende parkeergelegenheden. Wat hier zeker niet mag 

ontbreken is de verlichting die het hele jaar door te zien is, wat 

winkelen in de Marikenstraat nóg gezelliger maakt!

Eind april opende een nieuwe store van s.Oliver de deuren 

in de Marikenstraat te Nijmegen. Dames en heren kunnen 

hier terecht voor kwalitatief hoogstaande fashion items. 

s.Oliver is ooit ontstaan uit een kleine boetiek genaamd 

‘Sir Oliver’ die de deuren opende in 1969. Met een 

naamsverandering van ‘Sir Oliver’ naar s.Oliver is het merk 

uitgegroeid tot één van de grootste internationale mode- 

en lifestylebedrijven. De vestiging in Nijmegen is de derde 

winkel in Nederland die is ingericht volgens het laatste store 

concept. En in de Marikenstraat zit het op de juiste plek!

“s.Oliver is een merk waar je altijd op kunt vertrouwen”, 

vertelt Mirjam Postma, Store Manager van de vestiging in 

Nijmegen. “Of het nu gaat om stijl, kwaliteit, pasvorm of 

prijs, s.Oliver biedt de perfecte oplossing. We hebben 12 

eerlijke en modebewuste collecties per jaar, casual met een 

moderne twist. Het merk biedt mode voor het hele gezin, 

die voldoet aan alle eisen die er in het dagelijks leven aan 

gesteld worden, zonder de nieuwste trends uit het oog te 

verliezen.”

 “We willen onze klanten het gevoel geven dat ze in een 

gezellige, huiselijke omgeving terechtkomen en deel 

kunnen uitmaken van de s.Oliver Fashion Family. Waar ze 

op ieder moment kunnen thuiskomen. Een team van zes 

enthousiaste dames staat bovendien klaar om jou als klant 

een passend en eerlijk advies te geven.”

Dé leukste winkelstraat gelegen 
in het hart van Nijmegen

i n f o @ m a r i k e n s t r a a t . n l   |   w w w . m a r i k e n s t r a a t . n l

Draagbare mode voor het hele gezin

S.OLIVER

7Camicie
Betty Barclay
Bever
Cape Cod Fashion
Charlie & Goods
Claudia Strater
Comma
Cosmo Hairstyling
Cotton Club
Daily Fresh
Dekker vd Vegt
Douglas
Etos
Galerie Zeven Zomers
Gerry Weber
Holland & Barrett
Home Stock
Hugo Boss
Jack & Jones
Kruidvat
La Ligna
Name It
New Dutch
Oil & Vinegar
Only
OPEN32
Purdey
River Woods
Rivièra Maison
Sandwich
Scapino

s.Oliver
State of Art
van U� elen
Ysveld Fysio
Zeezicht

Draagbare mode voor het hele gezin
s.Oliver
+31 24 763 2753

Marikenstraat 14-16, Nijmegen

www.soliver.com

maandag 11:00 – 18:00

dinsdag 09:30 – 18:00

woensdag 09:30 – 18:00

donderdag 09:30 – 21:00

vrijdag 09:30 – 18:00

zaterdag 09:30 – 17:30

zondag 13:00 – 17:00
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LOOKING/GOOD

GEBRUIK EEN HAARMASKER. Geef je haar regelmatig, 
zeker na de zomer, een heerlijk maskertje om te 
herstellen en masseer de puntjes in met wat olie. Het 
beste is om aan het eind van de zomer je haren weer 
even te laten bijpunten, zodat je met een frisse start het 
nieuwe seizoen in gaat. 

GEBRUIK ZILVERSHAMPOO om steeds weer een stapje 
dichter bij je natuurlijke haarkleur te komen. De zon, het 
chloor, het zout en de hitte zijn funest voor jouw mooie 
lokken. Donker haar krijgt een oranje gloed en blond 
haar wordt zelfs groenig. De oplossing hiervoor is een 
paarse shampoo of conditioner (zilvershampoo).
 
SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN met koud water. 
De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, waardoor de 
voedende producten van je natuurlijke shampoo langer 
aanwezig blijven in de haarzakjes en bij de hoofdhuid.

FÖHNEN EN STYLEN is nooit goed voor je haar. Het is 
zelfs gezonder je haar te laten drogen aan de lucht. Dep 
het lichtjes met een handdoek en laat het vervolgens 
drogen. Wil je toch graag je haar in model stylen? 
Gebruik dan een heat protection die jouw haar 
beschermt tegen de hitte van je föhn of styling tools.

Wat doet     met je haar?Z on
Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te verduren 
gehad met ultraviolette straling en hitte. Bruist geeft tips om je haar 
weer gezond te krijgen na deze zomer vol zonnestralen en zout water.

Tegelshop Doddendaal

Malden       024-388 82 38Malden       024-388 82 38

Tegelshop Doddendaal is 

verhuisd van Nijmegen naar 

De Hoge Brug 6 in Malden

Tegelshop Doddendaal, dé tegelspeciaalzaak van 
Nijmegen en omstreken, nam begin dit jaar zijn 
intrek in een mooie nieuwe showroom aan de 
Hoge Brug 6 in Malden.

Tegelshop Doddendaal heeft al ruim 50 jaar 
ervaring in het leveren en leggen van keramische 
tegels en natuurstenen tegels.

In deze showroom een prachtige collectie 
tegels volgens de laatste trends.

Kom een kijkje nemen, we staan u met plezier te 
woord en de koffi e staat altijd klaar.woord en de koffi e staat altijd klaar.

• 50 jaar ervaring

• Scherpe prijs 

   door rechtstreekse import

• Uitgebreid assortiment

• Tegels veelal uit voorraad

   leverbaar

• Uitstekende service

•  Collectie volgens de 

laatste trends

 Diverse 
najaarskortingen 

op voorraadtegels 

Frans &

Josje

Koolen

Tegelshop Doddendaal | De Hoge Brug 6, Malden | 024-3888238 | tegelshop@hetnet.nl | tegelshopnijmegen.nl
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Het buitenleven wordt steeds belangrijker in ons leven en hoe heerlijk is het om  
het hele jaar door buiten te kunnen genieten! Bent u op zoek naar een tuinhuis,  

veranda, buitenkamer of schuurtje dat zich onderscheidt in stijl, vormgeving  
en een meer dan uitstekende prijs/kwaliteit verhouding? 

Denk dan eens aan Jan de Boer Tuinhuizen!

Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

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

www.jandeboertuinhuizen.nlCelsiusstraat 8 Wijchen 
024-6416466

www.jandeboertuinhuizen.nl

Al jarenlang is het ontwerpen en vervaardigen van 
landelijke of moderne tuinhuizen, veranda’s,  
buitenkamers en meer oplossingen op maat onze 
specialiteit. Onze passie voor hout en voor alles wat 
met heerlijk buitenleven samenhangt is overal in ons 
bedrijf voelbaar.
In onze sfeervolle showroom bent u van harte welkom 
om inspiratie op te doen. Ook wordt u voorzien van 
deskundig advies. We denken graag met u mee om 
uiteindelijk een duurzaam product te kunnen leveren 
waar u vele jaren plezier aan beleeft. Al onze  
producten worden met oog voor detail vervaardigd  
in eigen fabriek waar onze vakbekwame medewerkers 
uitsluitend werken met de beste materialen.

Een team van gemotiveerde vakmensen zorgt er  
tenslotte voor dat uw tuinhuis met zorg wordt  
geplaatst. We staan open voor al uw wensen en  
maken er samen iets moois van!

We hebben ook de leukste 
accessoires om uw tuinhuis 

helemaal af te maken! Passie 
voor hout & buitenleven
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Een nieuw seizoen betekent in veel 
huishoudens ook dat er weer even 
een frisse wind door het huis waait. 
Tijd dus voor de grote najaars schoon-
maak waarna je je huis weer in 
herfstsferen onder kunt dompelen. 
Zolang het kan genieten we buiten 
namelijk nog volop van het zonnetje, 
maar zodra de herfst inzet, het buiten 
kouder wordt en de blaadjes van de 
bomen vallen, willen we eigenlijk 
weer niets liever dan gezellig binnen 
cocoonen. Daar kun je dan ook maar 
beter vast op voorbereid zijn.

NATUURLIJKE MATERIALEN EN WARME TINTEN
Haal de warme kleedjes en plaidjes weer van zolder of uit de kast, 
check hoe het gesteld is met je voorraad kaarsen en vul deze 
eventueel nu al aan en vervang alvast alle zomerse, kleurrijke 
accessoires door accessoires van natuurlijke materialen en in 
warme tinten. De lantaarns die je tijdens de zomer in je tuin had 
staan voor wat sfeerverlichting tijdens die lange, zwoele zomer-
avonden, kun je eventueel een poetsbeurt geven en ze vervolgens 
naar binnen halen voor wat meer sfeer in huis. Let er dan overigens 
wel goed op dat de onderkant hiervan niet te heet kan worden om 
brandgevaar te voorkomen.

Eigenlijk willen we er nog niet aan denken, maar helaas laat de herfst niet heel lang meer 
op zich wachten. Hoewel sommigen zich juist verheugen op dit jaargetijde met al zijn 
mooie kleuren en veranderingen in de natuur, houden de meeste mensen het liefst toch 
nog even vast aan het zomerse gevoel. En terecht! Maar dat betekent niet dat je nog geen 
voorbereidingen kunt treffen voor de naderende herfst...

Haal de Herfst
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BEN JE EEN VAN DE GELUKKIGEN MET 
EEN OPEN HAARD IN HUIS? Leg dan de focus 
in je interieur hier weer wat meer op dan in de zomer 
waarschijnlijk het geval was. Wat kussens eromheen, 
een stapeltje hout ernaast en je komt vanzelf in de 
herfstmood. Geen echte open haard? Geen probleem! 
Ook een gas haard of bijvoorbeeld een elektrische 
haard kan voor heel wat sfeer in huis zorgen.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE IN
HUIS. Sowieso gezond, maar een woning die goed 
geventileerd wordt, warmt ook nog eens beter op. 
Wel zo handig dus als het buiten wat kouder wordt 
en de verwarming weer aangaat.

BRUIST/WONEN

in huisHerfst
ZODRA DE HERFST INZET, WILLEN 
WE NIETS LIEVER DAN GEZELLIG 
BINNEN COCOONEN
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Pure luxe en totale ontspanning bij

Op Sani Resort in Kassandra kun je genieten van pure luxe en 
totale ontspanning. Het personeel is vriendelijk en staat garant voor 
persoonlijke topservice. Het resort bestaat uit vijf verschillende hotels 
met allemaal een eigen sfeer en uitstraling: Sani Beach Hotel, Sani 
Club, Porto Sani, Sani Dunes en Sani Asterias. Sani Asterias is een 
intiem boutique hotel met ruime suites en een hoog serviceniveau. Het 
hart van het resort is de haven Sani Marina. Hier vind je een boulevard, 
vele boetieks en 24 verschillende klassevolle restaurants en bars.

Met ons gezin verblijven wij de eerste 
dagen in het Sani Beach Hotel met 
prachtig uitzicht op de zee. Het is 
mogelijk om full-board of half-board te 
boeken. De ruimte en rust zijn zelfs bij 
volledige bezetting voelbaar. De kwaliteit 
en de service zijn bovendien uitstekend. 

Na een paar dagen in het Sani Beach 
Hotel verhuizen we naar Porto Sani. We 
betrekken een geweldig luxe appartement 
met twee slaapkamers en de service is 
helemaal ongekend. Alles is tot in de 
puntjes geregeld, echt overweldigend. 
Alles klopt tot in de kleinste details. In 

BRUISEND/BEZOEK

www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

Pure luxe en totale ontspanning bij
Resort

het appartement staat een fl esje bubbels 
klaar met fruit en chocolade. De minibar is 
gevuld met luxe producten. Onze kamer 
wordt twee keer per dag opgeruimd en 
bij het zwembad kun je gebruikmaken 
van een handdoekenservice. Het ’dine 
around’ concept op het resort is zeer leuk 

om te doen. De beste maanden om 
het resort te bezoeken zijn april, mei 
en in het naseizoen september en 
oktober. Wat ons betreft is dit resort 
een van de beste plekken waar wij 
zijn geweest. Er zijn meer mensen 
die deze mening delen. Sani Resort 
is in 2017 uitgeroepen tot ‘The best 
Europeaan hotel for families’ en 
meermaals verkozen tot het beste 
hotel van Griekenland.

Hartelijk dank Sani Resort en tot 
de volgende keer.  Marcel, Lea, 
Lorenzo, Tessa en Lidyano Bossers
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Zeilmakerij De Oversteek  |  Industrieweg 50 c7, Nijmegen  |  024-3792737  |  info@zeilmakerijdeoversteek.nl     www.zeilmakerijdeoversteek.nl  |  www.airprob.com

Al 25 jaar houdt Hans 
Waas zich onder de
noemer Airprob Int.   

bezig met het
ontwerpen en vervaar-
digen van opblaasbare 

productvergrotingen voor 
o.a. dance events en 

beurzen. De schat aan
kennis en ervaring die in 

die periode is opgebouwd, 
gebruikt hij sinds 4 jaar ook 
in zijn nieuwe onderneming 

Zeilmakerij De Oversteek.

De specialist in maatwerk
Gespecialiseerd in maatwerk
Zowel particulieren als bedrijven kunnen 
een beroep doen op De Oversteek. “Denk 
bijvoorbeeld aan winterdekens en 
afdekhoezen voor boten, verandazeilen, 
containerzeilen en verduisteringsgordijnen 
voor kippenhokken. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of we maken het. We zijn 
gespecialiseerd in maatwerk en denken 
actief mee met onze klanten.” Ook voor 
reparatie en onderhoud kun je bij De 
Oversteek terecht. “We zetten met net 
zo veel plezier een nieuwe rits in je tent 
voordat je op vakantie gaat.”

Snelheid en kwaliteit
“Doordat we beschikken over een 
computergestuurde snijplotter kunnen 
we snel werken en is de afwerking op een 
zeer hoog niveau. We staan dan ook bekend 
om de kwaliteit die we leveren. Sowieso 
zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe 
oplossingen en technieken om onze klanten 
nog beter van dienst te kunnen zijn. We 
hebben bovendien een team van vakmensen 
om ons heen verzameld. Bij grotere klussen 
kunnen we een beroep doen op ons netwerk, 
dit stelt ons in staat om desgewenst op zeer 
korte termijn te leveren.”

Bootkappen

Mobiele vloeistofdichte vloer

Stands

Zeilmakerij De Oversteek  |  Industrieweg 50 c7, Nijmegen  |  024-3792737  |  info@zeilmakerijdeoversteek.nl     www.zeilmakerijdeoversteek.nl  |  www.airprob.com

BRUISENDE/ZAKEN

De specialist in maatwerk

Verandazeilen
In overleg met de klant wordt 
de kleur en de vorm bepaald. 
De verandazeilen worden voor 
u op maat gemaakt. Wij maken 
verandazeilen voor particulieren, 
bedrijven en restaurants. Neem 
contact met ons op voor een 
vrijblijvende offerte.

Van de spectaculaire ‘Boom
der liefde’ met een
doorsnede van 80 meter
(Sensation, 2007), een
Bever voor koningsdag
(2015),tot een transparante
kerk voor Den Haag (2018):
het zijn slechts enkele 
voorbeelden van de
uitdagende klussen die
Airprob Int. doet. “De
technische kennis en 
de creativiteit die we hier
toepassen, gebruiken we
ook in de zeilmakerij”.

Bootkappen

Mobiele vloeistofdichte vloer

Stands Van binnen In aanbouw

Opgerold
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Weegschaal 23-09/22-10

Maak je niet te veel zorgen, er komt 

vanzelf een oplossing voor het 

probleem dat je al heel lang 

meedraagt. Houd je niet in, het 

initiatief zal toch uit jezelf moeten 

komen.

  

Schorpioen 23-10/22-11

Een maand vol met zelfvertrouwen. 

Je legt meer contacten met andere 

mensen, je voelt je gelukkig en dat 

straal je ook uit. Bezoek je favoriete 

restaurant. Er is niets mis mee om 

terug te gaan naar een goede plek. 

Boogschutter 23-11/21-12

De dingen die deze maand 

gebeuren kunnen interessant zijn. 

Leer hiervan, het is goed om dit 

mee te nemen voor in de toekomst. Het is 

tijd om je kleding uit te zoeken, als je kast 

echt vol is. 

Steenbok 22-12/20-01

Laat je emoties even achterwege en gebruik 

je verstand. Een evenwichtige levensstijl is 

wat je nu nodig hebt. Werk eerst alle 

problemen weg die echt belangrijk zijn.

Waterman 21-01/19-02

Wees deze maand eens tevreden met wat je 

al hebt, Waterman. En je kunt ook blij zijn 

met wat je niet hebt!

Vissen 20-02/20-03 

Ga eens af op je gevoel, vaak is het 

misleidend om voor een andere oplossing te 

kiezen in een bepaalde situatie, maar ga er 

eens vanuit dat je gevoel goed zit!

Ram 21-03/20-04

September brengt positieve energie 

voor de Ram. Ook al is deze maand 

heel goed voor de liefde, vergeet je 

familie en vrienden niet.

Stier 21-04/20-05

Je hebt deze maand geen last van 

stress. Neem goede beslissingen die te 

maken hebben met je toekomst. Maak 

een wandeling, maar deze keer buiten 

de stad, in de natuur.

Tweelingen 21-05/20-06

Stel geen doelen waarvan je weet dat 

ze niet te bereiken zijn, dit zorgt voor 

stress en frustratie. Daarnaast zul je 

iets te horen krijgen waardoor er een 

last van je schouders valt.

Kreeft 21-06/22-07
Bereid je plannen goed voor en zet 

alles op alles om je doel te bereiken. 

Je bent veel sterker dan je zelf denkt. 

Leeuw 23-07/22-08

Je gaat een sportieve maand 

tegemoet, Leeuw. Na lang wachten 

ben je er eindelijk toch aan begonnen. 

Verder zal er iets heel leuks op je pad 

komen.

H O R O S C O O P
MAAGD 23-08/22-09
Deze maand krijg je een hoop 
duidelijkheid. Je gaat heel veel 
achter je laten en er valt een enorme 
last van je schouders. 
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Bezieling, 
beleving 

en emotie

“Wij verrichten maatwerk
in de ruimste zin van het woord”Bezieling, beleving en emotie. 

Sinds 1973 zijn dit de 3 
belangrijkste pijlers onder het 
succesvolle concept van Arts 
Keukens. Silfran en Marian 
Peeters zijn de gezichten van 
het bedrijf én de ontwerpers. 
Anno 2018 timmeren ze hard 
aan de weg. Samen met het 
team van meubelmakers 
en monteurs creëren zij uw 
droomkeuken 
en/of maatwerk-interieur.

“Wij verkopen geen standaard keukens”, vertelt Marian. 
“We creëren een keuken die onze klanten op het lijf is 
geschreven, naadloos aansluitend op hun manier van leven en 
werken. We verwelkomen je hiervoor in onze intieme showroom 
annex kookstudio in Rijkevoort. Bij voorkeur gaan we echter 
naar de mensen thuis om de sfeer te proeven. Dit geeft volop 
inspiratie voor het ontwerp.”
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werken. We verwelkomen je hiervoor in onze intieme showroom 
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naar de mensen thuis om de sfeer te proeven. Dit geeft volop 
inspiratie voor het ontwerp.”

Out of the box
“We verrichten maatwerk in de ruimste zin van het 
woord. Passend in de ruimte, passend bij ieders wensen 
en ideeën, maar ook passend bij ieder budget. Doordat 
we ‘out of the box’ denken, komen we altijd tot iets 
bijzonders. We maken bovendien levensechte 3D 
tekeningen zodat je meteen een goed beeld hebt van 
jouw droomkeuken.”

Nazorg
“We doen tevens een stuk nazorg. Als de keuken is 
geplaatst, komen we bij je thuis om uit te leggen hoe 
alles werkt en hoe het onderhouden moet worden. 
Daarnaast geven we tips hoe je een en ander praktisch 
in kunt delen. Ook als er pas na een paar weken vragen 
zijn, kun je die gewoon aan ons stellen.”

Milieuvriendelijk werken
“We merken gelukkig dat er genoeg mensen zijn die 
kiezen voor een kwaliteitskeuken waar je vele jaren 
plezier van hebt. Het succes maakt mede dat we op een 
verantwoorde manier willen ondernemen. We doen dan 
ook ons best om zo milieuvriendelijk mogelijk te 
werken. Zo gebruiken we water gedragen lak en 
produceren we dankzij onze C&C machine een stuk 
minder afval.”

Arts Keukens ontwerpt en produceert ook creatieve 
maatwerk interieuroplossingen; van bankjes, tafels en 
televisiemeubels tot inloopkasten en badkamermeubels.

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

BRUISENDE/ZAKEN

“Wij verrichten maatwerk
in de ruimste zin van het woord”
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Instituut voor Toegepaste Haptonomie
Zeigelhof 28, 6511 GP Nijmegen  |  024-6452451  |  www.ith-haptonomie.nl

Samen 
meer jezelf.

Foto: Willemien Geboers

In een mooi wit monumentaal pand in het hart van de oudste stad 
van Nederland huist het Instituut voor Toegepaste Haptonomie 
(ITH). Het ITH is een kenniscentrum voor haptonomie en 
haptotherapie en een erkend opleidingsinstituut. Het ITH biedt 
naast post-HBO opleidingen tot haptonomisch counselor en 
haptotherapeut, ook lezingen, trainingen en coaching aan. 

AGENDA
01 september 10.00-13.00 uur
Oriëntatie Toegepaste Haptonomie (gratis)

12 september 19.00-21.15 uur
Informatiebijeenkomst ITH (gratis)

25 september 10.00-17.00 uur
Start Opleidingen tot Haptotherapeut en Haptonomisch Counselor, 
studiejaar 2018/2019

06 november 10.30-13.00 uur
Lezing ‘Een TomTom voor de binnenwereld’, door Riekje Boswijk

Zeigelhof 28, 6511 GP Nijmegen  |  024-6452451  |  www.ith-haptonomie.nl



Weg door Jonkerbos 90, Nijmegen  |  T (024) 359 72 80  |  www.sanadome.nl  |  Dagelijks geopend: 09.00 tot 23.30 uur 

Adv Nijmegen Bruist_Thermen_plaatsing sept editie-2018.indd   1 02-08-18   16:44:41
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Wanneer u een woning of bedrijfspand heeft met een bijzondere architectuur, 
dan komt u met standaard zonwering niet verder dan een oplossing die aller-
hande kunst en vliegwerk behoeft, om deze aan de gevel te monteren. Maar al 
te vaak is het gevolg dat u na montage opgezadeld zit met een gevel die haar 
esthetische waarde heeft verloren. Dat kan absoluut anders. Shadow Design 
Holland b.v. levert voor dit soort situaties zonwering in bijzondere vormen: u ge-
niet volledig van alle voordelen die zonwering te bieden heeft, zonder dat daarbij 
afbreuk gedaan wordt aan het karakter van de gevel.

Buitenzonwering voor een driehoekig of rond raam?
Shadow Design Holland b.v. maakt het!

Technische oplossingen
met respect voor het
karakter van de gevel

Wij leveren buitenzonwering 
voor ramen waarvan de kozij-
nen niet symmetrisch vormge-
geven zijn. Een raam in een 
puntvorm, een rondlopende 
gevel, een rond raam, een ser-
re of oranjerie met segmenten 
in afwijkende vormen, het zijn 
allemaal situaties die vragen 
om expertise en maatwerk. 
Met meer dan 25 jaar ervaring 
in zonwering en solide part-
nerschappen met ingenieurs-
bureaus, adviseert, ontwerpt 
en monteert Shadow Design 
Holland b.v. de allermooi-
ste zonwering, die qua vorm, 
kleur en toepassing 100% is 
afgestemd op uw situatie.

Foto’s: Project te Boxmeer i.o.v. WBV Mooiland. De rondlopende gevels zijn door Shadow Design Holland b.v. voorzien van 
zijdelings lopende screens, met rails die gebogen zijn in de vorm van de gevel. In totaal zijn er zes screens geleverd.

Stekkenberg 11
6561 XE Groesbeek
+31 (0)85 071 83 55
+31 (0)6 117 044 20
info@shadowdesignholland.nl
shadowdesignholland.nl

Levering aan particulieren, bedrijven en instellingen in het hele 
land. Neem contact op voor advies en een vrijblijvende offerte.
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Molenpoortpassage 2 Nijmegen
www.theojansenschoenen.nl

NIEUWE COLLECTIE!



Molenpoortpassage 2 Nijmegen
www.theojansenschoenen.nl

NIEUWE COLLECTIE!



voor maar € 24,95*
Ga er dan nu tegenaan met Nijmegen ’82!

Thijmstraat 141 (zijstraat St. Annastraat) Nijmegen • 024-3567616 • www.nijmegen82.nl
Ga er dan nu tegenaan met Nijmegen ’82!

*vraag naar de voorwaarden

Voel je fit het  
hele jaar door!

De grootste collectie gordijnen in de regio!

Ze zijn er weer met vele tegelijk...

Kom snel naar de winkel voor 
ons horren assortiment!

Nieuwe Aamsestraat 84, Elst  |  0481 - 37 21 62  |  www.willemsenwonen.nl

Kom snel naar de winkel voor 



Novi Clinic

“Enorm kundig en vriendelijk geholpen en 
ontzettend blij met het resultaat. Bedankt!”

- Dhr. O.B.

Een subtiele en natuurlijke verbetering, 
zodat je er weer stralend, fris en uitgerust 
uitziet. Is dat waar je naar op zoek bent? 
Dan ben je bij cosmetisch privé kliniek 
Novi Clinic in Malden aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets voor u kan betekenen? 
Maak dan eens een afspraak voor een 

vrijblijvend en gratis intakegesprek.

Zwerfkei 5, Malden | 085-3034817 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com

Voor Na

Dé specialist in fillers
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Wijnhandel “in de Blauwe Druif”  |  Steenbokstraat 30, Nijmegen  |  024-3557346  |  www.dedruif.nl  |      indeblauwedruif      indeblauwedruif

Machiel Otten is een echte wijnliefhebber. Hij begon 
ooit tijdens zijn studie als zaterdaghulp en later als 
bedrijfsleider van ‘In de blauwe druif’. In 2006 nam hij de 
zaak over. Inmiddels is ‘In de blauwe druif’ veel meer 
dan ‘alleen’ een wijnhandel. Je kunt er terecht voor een 
zeer groot assortiment wereldwijnen en speciaal bier. 
Daarnaast kun je er deelnemen aan wijncursussen en 
sfeervolle events bijwonen.

“Ieder jaar heb ik weer dezelfde missie en ga ik op zoek 
naar nieuwe topwijnen waar ik mijn klanten blij mee kan 
maken”, vertelt Machiel enthousiast. “In alle prijsklassen 
want iedereen moet kunnen genieten van een goede 
wijn.  Het leuke van wijn is dat ieder seizoen weer 
andere en lekkere, boeiende wijnen actueel zijn. Denk 
aan het wild seizoen.

Enorme keuze
“We hebben circa 600-700 verschillende soorten wijnen. 
De afgelopen 3 jaar hebben we de keuze in speciaal bier, 
in Nijmegen echt ‘booming business’, aanzienlijk 
uitgebreid tot maar liefst 500 soorten, waaronder de 
nodige tijdelijke releases. Via de BierApp houden we 
bierliefhebbers op de hoogte van de laatste aanwinsten.” 
Uiteraard mogen ook de gedistilleerde dranken – van 
whiskey tot likeuren – niet ontbreken.

Workshops en events
“Je vindt hier ook originele (relatie)geschenken, die we 
desgewenst op maat samenstellen. We kunnen o.a. de drankfles 
bedrukken met het eigen logo.” Tevens kun je je laten opleiden 
tot wijnkenner. ‘In de blauwe druif’ verzorgt namelijk als erkend 
WSET opleider twee internationaal erkende wijncursussen; 
intermediate en advanced. “Daarnaast organiseren we 
regelmatig leuke events, iedere eerste donderdag van de maand 
kun je bijvoorbeeld voor een kleine prijs tijdens een proeverij in 
ons sfeervolle proeflokaal kennismaken met allerlei producten.”

Een groot compliment
“Al onze medewerkers beschikken over de benodigde kennis om 
klanten te kunnen voorzien van een goed wijnadvies op maat. 
Het is voor ons een groot compliment als we later horen dat een 
wijn perfect paste bij een bepaald product.”

Wijnhandel “in de Blauwe Druif”, de meest complete wijnhandel/ slijterij van 
Nijmegen gelegen aan de Steenbokstraat 30 in de Nijmeegse wijk Hazenkamp. 
Al ruim 35 jaar een begrip in Nijmegen!

De herfst kleurt de wijn



COLUMN/MENDY BOSCH

Mendy Bosch
mendyboschmindyourmovement

Bewegen is mijn passie!
Ik ben fysiotherapeute,  

Pilates- en aerobicsdocente  
en leraar Alexander Techniek.

Maar ooit had ik een 
ongelooflijke hekel aan 

bewegen...

Ieder mens is een Superman. Volgens mij gaat het leven over het 
ontdekken van je eigen superkrachten. Iedereen heeft ze. Je hoeft 
ze alleen maar te zien.

Ieder mens is een Superman. Volgens mij gaat het leven over het 

Superman

Beperkingen
Van jongs af aan word je geconfronteerd met je 
beperkingen. Het begint op het consultatiebureau en 
zet zich voort gedurende de schoolcarrière. Hoe vaak 
staat er een 10 op je rapport? Nooit, want er is altijd 
ruimte voor verbetering! Ik studeer al mijn hele leven. 
Een afgeronde opleiding werd direct gevolgd door een 
nieuwe: “Ik weet nog niet alles, maar ik ben ermee 
bezig…” En zo sta ik in de wacht tot het moment van 
perfectie is aangebroken. 

Opleiding tot Superman
Als ik me focus op mijn beperkingen, ben ik de 
onhandige Clark Kent. Maar als ik me focus op mijn 
mogelijkheden, word ik Superman. Ik ben een nieuwe 
opleiding gestart, de opleiding tot Superman. Nu ben ik 
de leerling én de docent. Ik lees boeken die me raken en 
luister naar sprekers die me inspireren. Ik ben de 
manager van mijn leerproces. Er is geen docent die mij 
kan vertellen hoe ik mijn leven moet leiden. Dat kan ik 
alleen zelf doen. Ik heb mijn eigen superkrachten, ik ben 
de enige die ze kan ontdekken en gebruiken. En ik deel 
ze in alle lessen die ik geef.

Voor meer informatie kijk op de website www.mendybosch.com
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Hertogstraat 62, Nijmegen 
024-3249584
info@mijnzonnebank.nl
www.mijnzonnebank.nl

Mijnzonnebank.nl is aangesloten bij 
branchevereniging S.V.Z. 
(Samenwerking Verantwoord Zonnen).

- Huidanalyseformulier
- Niet zonnen onder 18 jaar
- Advies
- Hygiëne
- Klantvriendelijkheid

Verkooppunt van Devoted  
Creations zonproducten

Verantwoord zonnen bijVerantwoord zonnen bijVerantwoord zonnen bij

Hertogstraat 62, Nijmegen 

Met
zonnekaart
voor maar 

 € 8,-

Wij werken zonder afspraak, u kunt dus gewoon binnenlopen.

Mooi verantwoord bruin 
voor maar € 10,- per zonsessie



Molenpoort Passage 7A (begane grond) • Nijmegen
024 6630 630  • www.modalena.nl

Parami | Apanage | Transfer | Maria Bellentani
Only-M | Lanius | Langer Chen | Toni broeken

Onze nieuwe collectie  
is binnen!

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 

Like ons op 
www.facebook.com/NijmegenBruist



Behandeling uitsluitend op afspraak, ook ‘s avonds en in het weekend. 
Tarweweg 9a, Nijmegen  |  024 7504286  |  06 54222636  |  info@taskani.com  |  www.taskani.com 

Nieuw in Nederland en exclusief bij 

Kijk voor meer informatie over 
PigmentOff, permanente make-up 
en medische pigmentatie,  
op www.taskani.com

Een  
intakegesprek is 
altijd vrijblijvend  

en gratis!

Eláte is officieel geopend!

Eláte  |  Van Broeckhuysenstraat 44, Nijmegen  |  024-7370278  |  info@elate.nl  |  www.elate.nl



NIELSONNIELSON
11 OKTOBER11 OKTOBER

ISHISH
6 DECEMBER6 DECEMBER

KERST MET
KERST MET

DE KAST

19 DECEMBER

ANGELAANGELA
GROOTHUIZENGROOTHUIZEN

21 MAART21 MAART

CHARLYCHARLY
LUSKELUSKE

14 NOVEMBER14 NOVEMBER

27 SEPTEMBER27 SEPTEMBER

SAMANTASAMANTA
STEENWIJKSTEENWIJKSTEENWIJK
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VAGE KLACHTEN 
ZONDER OORZAAK?
Vage klachten zijn westers beschouwd schijnbaar 
zonder oorzaak en worden al snel geschaard onder 
psychosomatisch of “het zal wel stress zijn”. 
De kijk van de traditionele chinese geneeskunde 
op ziekte en gezondheid is echter net even anders. 
Kom daarom eens langs bij Homemas; praktijk 
voor massage- en pedicurebehandelingen.

Tweede Walstraat 85, Nijmegen 
06-28809149 | www.homemas.nl

GOEDE SLAAPBANK NODIG?

Marialaan 118 Nijmegen | 024 3605466 | www.innostore.nl

Van zitbank naar comfortabel bed in 3 seconden!

Kleding Webshop 

Speciale aanbieding in maat S t/m 5XL 
 

12 T-shirts met ronde hals v.a. € 32,95 
12 T-shirts met V-hals v.a. € 39,95 

verkoop@omnitex.nl      www.omnitex.nl     mobiel 06-22225288 



BRUISENDE/ZAKEN

Schoonheidsinstituut Patrizia Bos  |  Passage Molenpoort 115  Nijmegen
www.patriziabos.nl  |  info@patriziabos.nl  |  024 3238559  |      instituutpatriziabos

bij Gezichtspraktijk Patrizia Bos
Nieuwe revolutionaire pigmentbehandeling

Meline Skin is de eerste en enige productlijn 
gespecialiseerd in alle soorten pigmentvlekken.  
Deze unieke methode is ontwikkeld door Dr. Fernando 
Bouffard, een erkend specialist op het gebied van 
dermatologische producten en het behandelen van 
hyperpigmentatie. Meline Skin is geschikt voor elk 
huidtype en elke pigmentsoort. De producten en 
behandelingen vereisen de nodige ervaring en kennis 
om het gewenste resultaat te bereiken. De 
huidspecialisten bij Patrizia Bos zijn opgeleid om deze 
revolutionaire behandelingen uit te voeren. 

Het grote verschil met bestaande pigmentbehandelingen is de 
diepere werking van de samengestelde werkstoffen waardoor 

www.patriziabos.nl  |  info@patriziabos.nl  |  024 3238559  |      instituutpatriziabos

ook pigmentvlekken in de diepere huidlaag kunnen worden 
behandeld. De zichtbaarheid van pigmentvlekken zoals 
melasma kunnen met Meline Skin behandelingen tot 95% 
verdwijnen!  

Meline Skin is één van de peelings die Gezichtspraktijk 
Patrizia Bos aanbiedt. Peelings zijn steeds populairder aan 
het worden vanwege de goede resultaten. Goed om te 
weten dat wij reeds 20 jaar ervaring hebben met deze 
behandelingen en hierin dé huidspecialist zijn in Nijmegen 
en omgeving.

Nieuwsgierig geworden of heb je een vraag?  
Je kunt bij ons altijd terecht voor een gratis intake.
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BRUGGENLOOP
NIJMEGEN
De Nijmeegse Bruggenloop wordt dit jaar voor 
de 13e keer georganiseerd. Op woensdag 19 
september 2018 kunnen tweeduizend deelnemers 
over de Nijmeegse bruggen rennen over een 
parcours van 6,9 of 10 km. Ofwel 3 bruggen ofwel 
5 bruggen. Hoe dan ook een prachtig gezicht. Loop 
je mee of kom je kijken?
Inschrijven voor de Bruggenloop kan via de website. 
Er zijn 2000 startplekken te vergeven voor het 
loopevenement in Nijmegen. Met het beperkte 
aantal startplekken verwacht de organisatie dat de 
deelnamelimiet voortijdig behaald zal worden. Meer 
informatie en inschrijvingen via www.024sport.nl

Datum: 19 september 2018 om 17:30 uur
Plaats: Waalkade, Nijmegen
www.024sport.nl

POPRONDE
NIJMEGEN 2018
Popronde 2018 trapt traditiegetrouw af in ‘thuisstad’ 
Nijmegen en reist daarna door langs 43 steden in 11 
weken gedurende de periode van 13 september t/m 24 
november 2018. Naar verwachting zullen tenminste 750 
podia deelnemen en ruim 1300 optredens plaatsvinden 
door de geselecteerde artiesten. Alle deelnemende bands 
zijn afkomstig uit Nederland. De kweekvijver voor het 
talent van de toekomst! Onder andere Racoon, Dotan,  
De Staat, Chef’ Special, Roosbeef en Kensington namen 
aan eerdere edities van de Popronde deel.
Om 19.30u wordt Popronde Nijmegen officieel geopend 
in Museum het Valkhof. Aansluitend, om 20.00u zal OOR 
Talent Nona het eerste officiële optreden van Popronde 
Nijmegen, en daarmee van Popronde 2018 geven. Hierna 
zal het programma zich verspreiden door het centrum van 
de stad.
Vanaf 00.30u is Doornroosje de plek waar de afterparty 
losbarst, met Yip Roc, Jaskelis en Playground Zer0 wordt 
er gedanst tot in de vroege uurtjes!

Datum:  13 september 2018
Plaats: Verschillende locaties in Nijmegen
www.popronde.nl
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Kijk voor alle leuke #kidsprooftips 
op www.kidsproof.nl

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

DIE IS VAN MIJ! 4+
In het kader van The Big Draw Festival spelen
De Koppoters deze leuke voorstelling in De Lindenberg.
Het is een voorstelling vol geïmproviseerde verhalen
met getekende robots, draken, huizen, regenbogen en
hartjes. Ze onderzoeken welk geluid een tekening
maakt en of je bang kunt worden van je eigen tekening.
Voorafgaand aan de voorstelling is er een workshop 
tekenen van Elske Berndes. 
De Lindenberg;  
15.00 uur; gratis  
(wel telefonisch reserveren); 
workshop 12.30-14.30 uur.

KION IN DE ZON KINDERFESTIVAL
16 SEPTEMBER
Op 16 september viert KION het 25-jarig jubileum met 
een gezellig familiefestival in Openluchttheater de 
Goffert! Er is een super leuk, interactief en lekker 
programma voor kinderen uit regio Nijmegen van 0 tot 
13 jaar en hun gezin. Er zijn mooie muziek- en 

theatervoorstellingen, leuke workshops en 
foodtrucks. Ook kun je 
geschminkt worden en 
is er nog veel meer 
leuks te beleven.  
Kom je ook? 
Openluchttheater de 
Goffert; 10.00 – 18.00 
uur; gratis toegang.

theatervoorstellingen, leuke workshops en 
foodtrucks. Ook kun je 
geschminkt worden en 
is er nog veel meer 
leuks te beleven. 
Kom je ook? 
Openluchttheater de 
Goffert;
uur; gratis toegang.

UITGELICHT
THE DISTINGUISHED  
GENTLEMAN’S RIDE
30 SEPTEMBER

In Nijmegen wordt op zondag 30 september alweer 
de 6e editie van de Distinguished Gentleman’s Ride 
georganiseerd: een motorrit die aandacht vraagt voor 
de gezondheid van de man door geld in te zamelen 
voor onderzoek naar prostaatkanker en het ontwikkelen 
van programma’s om zelfdoding onder mannen te 
voorkomen. Geïnspireerd door een foto van Don 
Draper uit de TV-serie Mad Men (stijlvol gekleed op 
een klassieke motor) werd de stijl voor deze bijzondere 
rit geboren door bedenker Mark Hawwa uit Sidney, 
Australië. In 2012 werden deze rit in 64 steden 
georganiseerd, allemaal op de laatste zondag van 
september. Dit jaar participeren verspreid over de hele 
wereld meer dan 650 steden; van New York tot Hong 
Kong, van Kaapstad tot Buenos Aires, van Sidney tot 
Nijmegen. Wil je de stoet in Nijmegen zien? Zorg dan dat 
je rond een uur of 1 bij de Grote Markt in Nijmegen bent. 
Kom de motoren bewonderen en een praatje maken 
tijdens onze pitstop daar.

Datum: 30 september 2018
Plaats: Julianapark, Nijmegen
www.gentlemansride.com
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Stadswinkel

BED & BREAKFAST
HOTEL DE VLINDER

Staringstraat 9a
6511 PC Nijmegen

024 - 845 90 90
www.bbhoteldevlinder.nl
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DIRECTKLAAR!
Officieel goedgekeurde

PASFOTO’S
Gevestigd aan Plein 1944

Tevredenheidsgarantie

Voor alle documenten

www.fotoverweij.nl 024 - 3226831
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* Bloemen/Planten * Wekelijks bloemabonnement
* Gelegenheidsbloemwerk, bruidswerk en rouwbloemen 
* Aankleding van feesten * Bezorgservice Nijmegen e.o. 

* Terras beplanting * Exclusieve woonaccessoires 
* Uitgebreid zijden bloemen assortiment 

* Styling van uw woning en kantoor

Van Broeckhuysenstraat 38, Nijmegen  |  024 329 59 38  
info@jaccootten.nl  |  www.jaccootten.nl

* Gelegenheidsbloemwerk, bruidswerk en rouwbloemen 
3

Ruime 
Collectie

Merken bij 

Burchtstraat 59, Nijmegen  |  024-8458123 

Janssen Juweliers

Exclusief bij Janssen Juweliers verkrijgbaar 
de nieuwste collectie ESPRIT modellen.

Tevens HET adres voor al uw reparaties!

Altijd goed voor een briljant idee.

Janssen Juweliers

Exclusief bij Janssen Juweliers verkrijgbaar 

2

Dé verfspecialist 
sinds 1919

www.denijmeegseverffabriek.nl

voor bedrijven 
en particulieren, 
ook verhuur van 
steigers



Thornsestraat 20 • Persingen • tel. 024-6792399 • info@dethornschemolen.nl 

w w w. d e t h o r n s c h e m o l e n . n l

Kom langs voor een kop koffi e, een lunch of een diner in het 
restaurant onder de Thornsche molen! Geniet van de perfecte 
ligging, het mooie uitzicht en uiteraard het heerlijke eten en 
drinken. U kunt bij ons ook a la carte dineren. 
Onze pannenkoeken worden gebakken van meel dat in eigen 
molen gemalen is.

JE VINDT ONS IN PERSINGEN, OP SLECHTS 4 KM VAN NIJMEGEN!

DAGELIJKS
OM
10.00 UUR 
GEOPEND

ER ZIJN 

WEER 

MOSSELEN!




