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Buiten wordt het frisser, vroeger donker. De gezellige wintertijd 
van sfeerverlichting, warme kleding en mooie cadeaus breekt 
aan. Een mooi kledingstuk, tas, shawl, muts, riem of ander 
accessoir wordt door ons luxe en feestelijk  verpakt. Komt u er 
echt niet uit, hebben wij altijd nog een mooie modecheque.  

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

wenst u fijne
     feestdagen

Kies uit onze selectie
van merken:
Stone Island
Peuterey
Lyle&Scott
Aspesi
Napapijri
Jacob Cohen
Plevier tassen
Santoni
Eton
Barba
Maffeis
Eauk parfum

Kijk en shop ook op 
Tijssenmode.nl

SHOP OOK  24/7  ONLINE OP ONZE WEBSITE!



BRUISENDE/ZAKEN

Dennis van Dijk en Dimphke de Boer hadden een droom; een eigen restaurant.
In mei jl. maakten zij hun droom waar en openden zij de deuren van Restaurant 
van Dijk en de Boer aan de Dommer van Poldersveldtweg in Nijmegen-Oost. 
 
Chef kok Dennis is een horecaman in hart en 
nieren. Dimpke brengt haar organisatorische 
vaardigheden met zich mee. Samen met 
hun gedreven personeel zetten zij zich 
100% in voor hun gasten. De Franse 
keuken vormt de basis van de gevarieerde 
menukaart. Daarnaast zijn er invloeden uit 
andere eigentijdse wereldkeukens. In een 
gezellige, huiselijke sfeer kun je proeven van 
pure, eerlijke gerechten, bereid met verse 
producten van het seizoen.

Duurzaam koken
“We doen ons best om zo duurzaam mogelijk te koken”, vertellen Dennis en 
Dimphke. “Zo gebruiken we bijna alles van een product, ook om het restafval 
te beperken. Heb je speciale wensen? Vertel het ons, we denken graag met 
je mee. Grotere groepen kunnen bij ons sowieso gewoon à la carte eten.”

Nieuwsgierig geworden?
Op woensdag en donderdag kun je voor slechts € 17,50
genieten van een heerlijke Chef’s Plate. Daarbij heb je
keuze uit vlees, vis, vegetarisch en veganistisch.
“Kom dus vooral eens kennismaken!”

Restaurant van Dijk en de Boer  |  Dommer van Poldersveldtweg 71, Nijmegen
024-3244004  |  info@restaurantvandijkendeboer.nl  |  www.restaurantvandijkendeboer.nl

TIP: 
Het 

Kerstmenu 
staat al 
online!

“HET IS GEWELDIG OM
DIT SAMEN TE KUNNEN DOEN”
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Inhoud

30

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!

Lars blij en Heleen blij
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Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Brasserie de Serre, MaxStudios en URBN FOLKS. 
Stuk voor stuk zijn zij net als wij klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-43093996

VOORWOORD/DECEMBER



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 

de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen
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Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 
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Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Hengstdalseweg 46, Nijmegen  |  024 322 48 04  |  info@studiokitty.nl  |  www.studiokitty.nl

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!

Lars blij en Heleen blij
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Wij bestaan 25 jaar! 

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

In 2018 iedere maand een nieuwe actie!
DECEMBER: OP ALLE VLIESMASKERS 25% KORTING



Blijf fit tijdens en na je zwangerschap! 
Wanneer je lichaam tijdens de zwangerschap goed 
getraind is, heeft dit een positieve uitwerking op de 
zwangerschap, de bevalling en het herstel.  
 
Chiropractie Fysiotherapie Nijmegen start vanaf 
januari met cursussen ZwangerFit®.  
Bij ZwangerFit® train je samen met een speciaal 
opgeleide fysiotherapeut,  zodat je je niet druk hoeft 
te maken over wat wel en niet goed is voor jou en je 
kindje. Deze trainingen zorgen voor minder kans op 
complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling en 
helpen je na de bevalling weer sterker te worden. 
Bovendien bevordert het je algehele conditie.  Dit is 
goed voor jezelf, maar ook voor je baby.  Ook omvat 
ZwangerFit® een deel coaching, wat bestaat uit 
informatie over de zwangerschap en bevalling. 
 
Ben je zwanger of net bevallen en wil     
je onbezorgd sporten, bel ons op       
024-3558830 of kijk op onze website.  

 

ZwangerFit®  

 
Hatertseweg 665 |  Nijmegen | 024-3558830 | www.chiro-fysio.nl
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Schrijf je in voor 
een GRATIS proefles!

Bij MaxStudios Nijmegen
dans je met passie!

Wat is belangrijk in je leven? Eten, drinken, slapen én 
bewegen. Dansen dus! Dansen bij MaxStudios.
Bij MaxStudios kun je terecht voor de bekende 
dansstijlen als Hiphop, Breakdance en Modern Jazz, 

maar ook voor nieuwe hippe danslessen zoals 
Afrodance en Female Hiphop. MaxStudios 

staat erom bekend een aantal keer per 
jaar beroemde nationale- en internationale 

dansdocenten uit te nodigen om workshops 
te geven. Op de Facebookpagina van 
MaxStudios vind je meer info over wie er dit 

jaar langs komen. Wil jij ook gaan dansen? 
Neem maar eens een gratis 

proefles!

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

Dansen bij MaxStudios is puur. Jong of oud, beginner 
of gevorderd, er zijn lessen voor iedereen. Geef je een 
kinder-, verjaardagsfeestje of organiseer je een feest voor 
jouw bedrijf? Of ga je trouwen en wil je een openingsdans 
die je gasten niet snel zullen vergeten? Ook dan ben je 
bij MaxStudios aan het goede adres!

Meer informatie staat op de website. 
MaxStudios werkt ook samen met Stichting Leergeld.



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

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

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

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

Op 22 december zijn we
extra open. Wij koken dan voor u in 

Malden van 10.00-16.00 uur
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Wij staan altijd voor u klaar!
Ben je op zoek naar een plek waar 

je even heerlijk kunt ontspannen? 
Breng dan vooral eens een bezoek 

aan Brasserie de Serre op Park 
Dekkerswald. Gelegen in een 

prachtige groene omgeving, met 
uitzicht op de fraai aangelegde tuin 

en ver weg van de hectiek van 
alledag kun je hier genieten van 

lekker eten en drinken.

De Kapel, daterend van begin 20ste eeuw, vormde vroeger samen 
met de zusters Onder de Bogen het hart van Park Dekkerswald. De 
zusters zijn al lang geleden vertrokken. De Kapel is gebleven en 
heeft nog steeds een unieke uitstraling. “Daarmee is het een 
geweldige plek voor evenementen, feesten, congressen en symposia, 
optredens, exposities en uitvaarten”, vertelt Bas Roffel. “Naast 
bedrijven weten gelukkig steeds meer particulieren ons te vinden.”

Kwaliteit en gastvrijheid  Drie jaar geleden is Brasserie de Serre 
aangebouwd. “Van maandag tot en met 
zaterdag kun je hier tussen 10.00 en 17.00 uur 
terecht voor goede koffie en huisgemaakte 
appeltaart, een smakelijke lunch met o.a. 
belegde broodjes, salades en soepen, een 
high tea en bitterballen en borrelplankjes voor 
bij een glaasje wijn.” Het gastvrije personeel 
zorgt ervoor dat het je aan niets ontbreekt en 
geeft je de aandacht die je verdient.

Ook voor thuis  Sinds enkele maanden zijn 
er thema-avonden in Brasserie de Serre. “In november is het thema 
Pré Kerst Diner. Je kunt dan proeven van al het lekkers dat bij ons te 
bestellen is speciaal voor de feestdagen.” Sowieso kun je het hele 
jaar door dagverse, gezonde kant-en-klaarmaaltijden kopen. Stuur 
een mail naar brasseriedeserre@gmail.com en je ontvangt voortaan 
wekelijks de bestellijst in je mailbox.

Catering op locatie “We verzorgen ook graag de catering op 
locatie voor een feest of een evenement. Van ‘homecooking’ voor 
een intiem gezelschap tot buffetten en hapjes voor groepen van 200 
personen; het kan allemaal. Uiteraard bieden we ‘full service’, 
desgewenst regelen we alles voor je.”
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Wij staan altijd voor u klaar! BRUISENDE/ZAKEN

“We verzorgen ook graag 
catering op locatie”

Park Dekkerswald | Parklaan 273, Groesbeek | 06-15461655 
brasseriedeserre@gmail.com | www.kapelonderdebogen.nl  
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BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win

Bij Dagbesteding OBG,
voel ik me thuis!

Vanuit de geheel gerenoveerde benedenverdieping  
biedt dagbesteding OBG een zinvolle daginvulling 
voor ouderen met een begeleidings- en/of onder-
steuningsbehoefte. We doen dit vanuit verschillende 
groepen, gebaseerd op een verscheidenheid aan 
interesses en behoeftes. 

• Vijf sfeervolle en lichte ruimtes voor o.a. de Herenclub, de Damessalon,  
het Kook-Café en de groep Meebewegen.

• Maatwerk activiteitenaanbod rondom: sport, spel & ontspanning,
 kennis & zingeving, kunst & cultuur.
• Deelname mogelijk vanuit financiering Wmo, Wlz of Pgb.  
• Wmo dagbesteding is voor ouderen uit de gemeente Nijmegen zonder indicatie 

kosteloos toegankelijk. Ook vanuit de gemeente Berg en Dal zijn klanten onder 
Wmo dagbesteding van harte welkom. Hiervoor is wél een indicatie nodig.

Professor Cornelissenstraat 2
6524 PJ Nijmegen

024-3279 279 
dagbesteding@obg.nu

www.obg.nu/dagbesteding

Aanmelden, 
informatie

of komen kijken?
Bel OBG en vraag naar 

Annemiek van Zandbrink
of één van de 

medewerkers van de 
dagbesteding.

“Wekelijks ga ik 2 keer naar Dagbesteding OBG. Ik kom daar 
graag. We praten over het nieuws, drinken koffie en lunchen 
samen. Ik schilder en wandel er. Het is er gewoon heel gezellig.”
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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

12:00 - 17:00 uur
*vanaf november

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

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

S T R O L Z  S K I S C H O E N E N  1 0 0 %  U N I E K  1 0 0 %  M A AT W E R K
O O K  V O O R  E X T R E E M  M O E I L I J K E  V O E T E N

O . A . :  S K I ’ S     S N O W B O A R D S     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     O N D E R H O U D

WINTERSPORTKLEDING O.A.
SPYDER, 8848 ALTITUDE, SCHÖFFEL,
GOLDBERGH, ARC'TERYX, DESCENTE

SKI,  SNOWBOARD EN LANGLAUF
SKI’S EN SCHOENEN

CORRECTIEZOLEN VOOR JUISTE
DRUKVERDELING ONDER DE VOET



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

WWW.DOORMAN.NL      Facebook.com/doormannijmegen

Doorman &
Geniet van vers gemalen koffie
JURA-koffievolautomaten nu ook verkrijgbaar in onze winkel.

Kom proeven en overtuig uzelf!

U kunt bij ons ook terecht voor  
service & onderhoudsproducten

Nu bij aankoop van 
uw JURA volautomaat 

een GRATIS 
KOFFIEWAARDEBON 

t.w.v. max. € 75,-

* actie geldig t/m 31-12-2018
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com

feestdagen

4

2

1
3
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Gouden
5

BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com

feestdagen
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BRUISTDEAL  voet- en beenmassage30 min. van € 29,-  voor € 17,50

Touch of Thai maakt de
eeuwenoude Thaise wellness
toegankelijk voor iedereen en
zet een nieuwe standaard neer.

Bezoek onze warme, luxe,
transparante en kleinschalige
wellnessalon!

Cadeautip
Cadeaubonnen voor de feestdagen

o.v.v. ‘Bruist’ 15% korting! Verwen eens 
iemand anders met een luxe massage!

Nina Simonestraat 2, Nijmegen  |  06-21304761  |  www.touchofthai.nl  |   touchofthaiwellness
Parkeren voor de deur

 Luxe 
Thaise Wellness & Spa
           in Nijmegen!





Urbn folks, dat zijn we. Stadsmensen
En als echte stadsmensen willen we zorgen 
voor “onze” stad. We zijn er trots op, we zijn er 
graag. Smaakvolle en herkenbare gerechten. 
Pure mensen om je heen in een prettige 
omgeving. Dat is wat we jou willen bieden, 
omdat wij geloven in een duurzame relatie 
met jou als gast.

    Urbn folks, dat
zijn we. Stadsmensen.
Het is zover! Na een periode van ontwikkelen, organiseren, opleiden, experimenteren, 
verbouwen en nog veel meer, zijn wij er klaar voor. Wij zijn geopend: URBN FOLKS 
Brasserie Nijmegen. URBN FOLKS is gebaseerd op het oorspronkelijke Franse 
Brasserie gedachtengoed met een internationale touch.

VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 81
NIJMEGEN  |  T 024 663 48 74
INFO@URBNFOLKS.COM  |  WWW.URBNFOLKS.COM

1e en 2e kerstdag geopend! 
Tijdens de kerst zijn wij speciaal voor jou geopend. 
Geen keuzestress... Bij ons kan je à la carte eten 
en kiezen waar je op dat moment zin in hebt. 
Het enige wat wij graag van jou willen weten is 
met hoeveel gasten jij komt en hoe laat. Je kunt 
reserveren via onze website www.urbnfolks.com, via 
info@urbnfolks.com of telefonisch op 024-6634874. 

We are more than food
Uiteraard kunnen wij samen met jou een event, 
borrel, verjaardagsfeestje organiseren. Je bent van 
harte welkom om jouw plannen tijdens een kopje 
koffie of thee te bespreken.

BRUISENDE/ZAKEN



TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
B

ee
ld

: I
ke

a
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TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
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ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!



Geert en Carmen van den Akker 
tillen de oogzorg bij Harting naar 
een nóg hoger niveau.
Al vele jaren heeft Harting Oogmode & Oogzorg totale aandacht voor ogen. 
We bieden professionele oogzorg met hoogstaande oogonderzoekapparatuur, een 
perfect uitgerust brillenatelier, een uitgebreide collectie monturen en bovenal 
zéér vakkundig personeel. Graag zetten we twee van onze kanjers in het zonnetje.

Geert van den Akker, is optometrist in het CWZ. Daarnaast is hij al jaren lang 
onze steun bij het onderzoeken van complexe oogklachten. Mede dankzij zijn 
enorme vakkennis is hij voor ons onmisbaar en zorgt hij er voor dat de oogzorg 
bij Harting van een zeer hoog niveau is.

Carmen, de dochter van Geert is orthoptiste en heeft de passie voor haar vak 
niet van een vreemde. Onze klanten leren haar steeds beter kennen en waarderen. 
Ze is erg precies, helpt ons met de reguliere oogmetingen, maakt netvlies foto’s 
bij diabetes patiënten en helpt in de verkoop. Voor ons inmiddels een 
onmisbare kracht.

Geert en Carmen, super fijn dat jullie ons team verrijken!

Caroline en Ad van Breukelen 

Harting Oogmode & Oogzorg
Hertogstraat 128    ••    6511 SG Nijmegen    ••    024 329 52 00    ••   info@hartingnijmegen.nl    ••    www.hartingnijmegen.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

•• In the spotlight!
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LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralende

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

December huidboost
met alles erop en eraan!

De dagen worden weer kouder en bij velen begint de 
voorpret van de feestdagen. Lootjes zijn getrokken 
voor Sinterklaas en de eerste kerstborrels verschijnen 
in de agenda. Nog even een dagje shoppen met die 
goede vriendin om de perfect dress & shoes voor 
Oudjaarsavond op de kop te tikken.

Helaas gaat deze voorpret voor velen ook gepaard met 
feestdagenstress. Daarnaast zorgt de gure herfstperiode 
ervoor dat je huid niet vanzelfsprekend in topconditie is. 
Maar bij dat mooie jurkje en die gave schoenen wil je 
natuurlijk ook een stralende huid. 

Tijd, liefde en aandacht voor jezelf 
met een op maat gemaakte 1-uurs 
behandeling speciaal voor de 
feestdagen. Met een arsenaal aan 
super geconcentreerde ingrediënten 
van Nimue hebben onze huid-
specialisten de mogelijkheid om de 
behandelingen volledig aan te passen 
naar de behoefte en conditie van jouw 
huid. In deze behandeling van een uur 
wordt je huid ontgift en gereinigd door 
een peeling met als resultaat een 
fijnere huidstructuur. 

De actieve werkstoffen worden door middel van 
bindweefselgrepen ingemasseerd en zo in de diepere 
huidlagen gebracht. Dit volledig uurtje voor jezelf zorgt 
ervoor dat alle huidfuncties worden geactiveerd zodat je 
met een strakke en stralende huid de decembermaand 
doorbrengt. 

Deze behandeling bieden wij speciaal in de 
maand december aan voor € 69,- waarin jouw 
gezicht een uur lang op en top wordt verwend. 

Alvast hele fijne feestdagen gewenst 
en een mooi en gezond 2019!

INSTITUUT/PATRIZIABOS
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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We beginnen op de fi ets. ‘Paris à Vélo’ bestaat al 
even, maar de thematochtjes zijn uitgebreid. 
Deskundige gidsen leiden je langs charmante, 
verkeersarme straten. De meest populaire tour is 
‘Coeur de Paris’. Maar heel origineel is ‘Paris Villages’ 
waarbij je minder bekende plekjes van de stad 
bezoekt. De uitstap duurt telkens drie uur en wordt 
afgelegd in een heel rustig tempo met diverse haltes. 
Een leuke manier om Parijs 'te doen'.

December, de maand van tijd maken voor elkaar en familieuitstapjes. Laat de 
kerstboom thuis voor wat het is en breng de feestdagen eens anders door. Bruist
zet enkele tips op een rijtje om Parijs op een speciale manier te ontdekken.

Laten we ook de Batobus niet vergeten. Dat zijn 
waterbussen met 8 haltes aan de Seine. Je bent 
op wandelafstand van de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals het Musée d'Orsay of de 
Eiffeltoren. Minder duur dan een taxi of een 
bateau-mouche, veel leuker bovendien en je 
hebt geen last van de fi les!

Wist je dat er een wandelroute door Parijs loopt? 
Tussen het Bois de Boulogne en het Bois de 
Vincennes bevindt zich een 19 kilometer lang 

Een ander fantastisch bezoek: een romantisch, dol komisch 
ritje met een 2-pk'tje over de Champs-Elysées. De 2CV is een 
cultwagen en hét symbool van de French touch. Dit icoon 
speelt tegenwoordig de hoofdrol in een reeks stadstours waarbij 
je met een privéchauffeur langs onbekende plekken rijdt. De 
chauffeur spreekt Engels en Frans, voorziet fotostops en geeft 
tips voor restaurants, bezoeken, een avondje uit, et cetera. 
Jij leunt lekker relaxed achterover op de achterbank en geniet 
ondertussen van al het moois waar jullie langs komen.

maar dan andersParijs
BRUIST/REIZEN

wandelpad dat met bescheiden 
rode en gele stippellijnen is 
aangegeven op de straat-
lantaarns. Hier ontdek je niet 
alleen enkele verborgen plekjes 
van de stad, maar ook haar 
idyllische karakter. Je komt 
langs Russische blokhutjes van 
de Expo van 1870, het Musée 
Rodin, een 19de eeuwse 
pagode, de Jardin des Plantes 
en zelfs door een wijngaard 
in het Parc de Bercy!

WIST JE 
DAT ER EEN 
WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?

Een buurt waar je ook heerlijk kan rondslenteren is 
Les Buttes aux Cailles, vlakbij de Place d'Italie. 
Het is een soort van klein dorpje binnen Parijs, met 
cafeetjes, designerwinkels, enz. Ook in Les Abbesses, 
tussen Pigalle en Montmartre, kun je wandelen in 
kleine straatjes met een aangename en ontspannen 
sfeer. Bovendien zijn de winkels er open op zondag.

Als je te vroeg in het Gare du Nord bent voor je 
terugreis met de Thalys, profi teer er dan nog even 
van om naar de Indiase buurt te gaan. Vlak naast 
het station vind je een lange straat met Indiase 
kledingwinkels, eethuisjes en voedingswinkels.

maar dan anders
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Neem voor
15 januari 2019 

een 10-rittenkaart 
en ontvang 

€ 50,- korting!

WAARDEBON BeautyFIRM

Ook leuk 

om cadeau 

te geven!
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“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 specifieke plekken van je vet 
af wilt komen of gewicht wilt verliezen. Wij voorzien je 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@beautyfirm.nl | www.beautyfirm.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 onderscheidt 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!”



Al 11 jaar genieten van de

“Vanaf het allereerste begin liep het restaurant 
ontzettend goed, vandaar dat daar uiteindelijk 
het accent is komen te liggen. Veel mensen 
zijn blij verrast als ze hier voor het eerst 
komen. Mede dankzij onze open keuken en 
onze gastvrijheid is eten bij Da Angelo een 
unieke belevenis.”

We zijn begonnen als een traditionele ‘trattoria’, waar je lekker een kop 
cappuccino kunt drinken en typisch Italiaanse delicatessen kunt kopen maar 
ook kunt lunchen en dineren. 

CATERING OP MAAT
“We verzorgen tevens de catering voor feesten, partijen of 
andere gelegenheden. We werken niet met standaard 
arrangementen, alles is maatwerk.”

KOOKWORKSHOPS
“In groepjes van minimaal 8 deelnemers ga je samen aan de 
slag met de Italiaanse keuken. Eventueel in combinatie met 
een vinoloog om de ervaring compleet te maken.”

TIPS! 
Wij hebben cadeaubonnen vanaf € 5,- en 
accepteren de dinercadeaukaart en vvv 
cadeaukaart.

Op dinsdag t/m donderdag kun je bij Da Angelo 
voor slechts € 24,50 genieten van een vastgesteld 
trattoria 3-gangen menu!

ONZE 
HEERLIJKE 

PANETTONES 
ZIJN WEER 
BINNEN!

echte Italiaanse

BEIDE 

KERSTDAGEN EN 

NIEUWJAARSDAG 

GEOPEND.

Reserveren
 gewenst.
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Prinsenweg 3a (winkelcentrum), Molenhoek  |  024-3880879  |  info@da-angelofood.nl  |  www.da-angelofood.nl

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

ALLE SHOWMODELLEN NU TE KOOP, OP=OP!

EEn waardEvol accEnt

Groei is geen doel 
een tevreden klant wel

Mengedé Accountants richt zich op 
het MKB. Van starter tot familiebedrijf. 

Van het invullen van een simpel 
formulier tot het samenstellen en 
beoordelen van jaarrekeningen en 
het verzorgen van fiscale aangiften, 
advisering in het corporate traject, 

fusies, overnames, maar ook 
advisering in financiële trajecten, 

kortom we doen bijna alles. 

Welkom bij Mengedé Accountants

BENIEUWD WAT IK VOOR U
KAN BETEKENEN?

Bel 06 46 12 29 83 
of mail 

ronald@mengede-accountants.nl.



Steenbok 22-12/20-01

Je staat er deze maand niet alleen 

voor, je krijgt de nodige steun van 

de mensen om je heen. Zo kun je 

met een gerust gevoel in je hart 

een nieuwe richting inslaan. 

Waterman 21-01/19-02

Je bent voorzichtig, maar dat kun 

je beter zijn dan dat je de verkeerde 

stappen neemt. Zo voorkom je 

een misstap en dat is gunstiger 

dan je denkt. 

Vissen 20-02/20-03 

De laatste maand van het jaar, 

maar ook dan is het nog nodig om 

met je beide benen op de grond te 

blijven staan. Durf de feiten onder 

ogen te zien. 

Ram 21-03/20-04

Deze maand staan de sterren ontzettend 

gunstig! Je pakt alle moeilijke opdrachten 

aan en je rondt deze ook nog eens goed af!

Stier 21-04/20-05

Er liggen ontzettend veel mogelijkheden 

voor je. Laat je niet afl eiden en behaal de 

doelen die je voor ogen hebt. Raak niet 

overstuur als je wat geruchten over jezelf te 

horen krijgt.

Tweelingen 21-05/20-06

Sta deze maand ook open voor de hulp 

van andere mensen. Al wat extra is kun 

je namelijk goed gebruiken. 

Kreeft 21-06/22-07
Doe geen dingen waarvan je weet dat het 

niet goed zit, dit is zonde van je tijd. 

Probeer gewoon eens iets nieuws!

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand trek je conclusies 

door bepaalde zaken te bekijken 

van een afstand. Zo kun je met 

nieuwe plannen het nieuwe jaar in. 

Kom op voor je eigen rechten.

Maagd 23-08/22-09

Je neemt beslissingen die je 

anders nooit zou nemen. Het is 

niet altijd even makkelijk, maar ga 

af op je gevoel, dat is het beste 

wat je kunt doen. Je bent jaloers 

op anderen die er fris uitzien, 

maar jij kunt dat ook als je wilt!

Weegschaal 23-09/22-10

Je zult een spannend aanbod 

tegenkomen dat zal leiden tot 

nieuwe mogelijkheden. Vertrouw 

op jezelf en handel vanuit jouw 

gevoel. Wees niet onverschillig en 

help mensen in nood.

Schorpioen 23-10/22-11

De laatste maand van het jaar is 

alweer aangebroken. Gebruik dit 

om alle voor je uitgeschoven 

plannen alsnog uit te voeren. Doe 

dit in alle rust. Het is nu geen goed 

moment voor investeringen.

H O R O S C O O P
BOOGSCHUTTER 23-11/21-12
Wees eerlijk als iemand om je 
mening vraagt. Duidelijkheid is 
niet alleen voor jezelf, maar voor 
iedereen beter.
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

vol verwachting
klopt ons hart

December



Op 20, 21 en 23 december 
proeven wij onze Top 10 met 
een bijpassend hapje en
mooie receptsuggesties!

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

Webshop:
www.wijnhuisnijmegen.nl

Gratis advies nodig bij het kiezen van de 

juiste kerstwijn of kerstbier bij uw menu?

Wij zien u graag bij Wijnhandel ”in de Blauwe Druif”

Natuurlijk ontbreken scherpe 
aanbiedingen voor whisky en likeur 

niet in de maand december!
Wat dacht u van:
Glenfiddich 12 years, 0,7 L voor € 21,99

Bacardi, 1 L voor € 17,99
Alle Licor 43, 0,7 L voor € 15,99

Extra Koopavonden/zondagen:
Donderdag 20 december tot 20.00 uur

Vrijdag 21 december tot 20.00 uur
Zondag 23 december 11.00-17.00 uur
Zondag 30 december 11.00-17.00 uur

Kom op de dagen voor Kerst onze
Kerstwijn Top 10 proeven

speciaal door ons team voor u geselecteerd

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

vol verwachting
klopt ons hart

December







Beleef het in de 
kerstvakantie: 
22 december
t/m 6 januari

BOUW EEN 
FEESTJE IN 
’T DONKER!

Meer informatie? muzieum.nl/kerstvakantieVolg ons via



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

Beleef het in de 
kerstvakantie: 
22 december
t/m 6 januari

BOUW EEN 
FEESTJE IN 
’T DONKER!

Meer informatie? muzieum.nl/kerstvakantieVolg ons via

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

Profiteer nu van onze 
kerstaanbiedingen



Looistraat 61, Heumen  |  info@vaneldijk-sierbestrating.nl  |  www.vaneldijk-sierbestrating.nl

Bekijk onze 
website voor de 
mogelijkheden.

Grootste collectie sierbestrating uit 
  de regio tegen de scherpste prijzen!

Gordijn     Tapijt Linoleum Zonwering        PVC 

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

Duette’s om de kou goed 
buiten en de warmte 
binnen te houden.



Fysiotherapie Haps is een expert 
op het gebied van beweegzorg met 
een sterk gemotiveerd team en 
een grote diversiteit aan expertise 
op HBO+ niveau.

Wij zijn een sterk en gemotiveerd team dat u 
voorziet in de beste zorg. In het zorgproces 
blijven wij continu kijken naar de best mogelijke 
behandelwijze voor het beantwoorden van uw 
hulpvraag binnen onze eigen mogelijkheden en 
wanneer dat niet voldoende is ook bij andere 
disciplines binnen of buiten onze praktijk en 
medisch centrum. 

Bij problemen of een hulpvraag op het 
gebied van bewegend functioneren geven wij 
u vertrouwen en staan wij u bij in training, 
preventie, coaching en advisering.

Tevens zijn diverse andere disciplines in het 
pand gevestigd zoals; Podotherapie Propuls, 
Dieetadvisering en Coaching Bionda,  
De Trombosedienst, Het Consultatiebureau  
met apart spreekuur. Door onze samenwerking 
met deze disciplines onder een dak, zijn er korte 
lijnen en kunnen we u nog beter van dienst zijn! 
Uiteraard hebben wij, buiten de praktijk, ook 
nauw contact met specialisten en huisartsen.

eGym heeft professionele fitnesstoestellen ontwikkeld voor een state-
of-the-art cirkeltraining die in verschillende premium-fitnessclubs in 
Europa wordt beoefend. De krachttoestellen van eGym genereren 
weerstand middels een elektrische motor en passen zich dynamisch 
aan de kracht van de sporter aan.

Zo is een heel efficiënte training vol afwisseling mogelijk voor de 
meest uiteenlopende trainingsdoeleinden. Van spieropbouw en 
atletiek tot sporten op professioneel niveau. En van regeneratie en 
revalidatie tot gewichtsverlies en vetverbranding.

De trainingsgegevens worden automatisch met het eGym platform 
gesynchroniseerd en zijn via de website www.egym.nl en een fitness 
app gratis toegankelijk voor leden.

Bij Fysiotherapie Haps 
train je met eGym
EFFECTIEF ALS NOOIT TEVOREN

“Vroeger trainde ik om te winnen. 
Nu voor het behoud van kwaliteit van leven”

Ard Schenk schaatslegende

Raadhuisplein 11-13, Haps
0485 320 406  |  info@fysiotherapiehaps.nl
www.fysiotherapiehaps.nl



Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

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
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Proef de authentieke 
Thaise keuken

Eigenaren: Ron & Jarin  |  Kelfkensbos 52, Nijmegen  |  024-6793777  |  www.siamthaipalace.nl

De spil van Siam Thai Palace is chef-
kokin Jarin Siripreechara. Al op jonge 
leeftijd was ze in de keuken te vinden 
om het authentieke Thaise koken van 
haar moeder te leren. Jarin en haar man 
Ron willen dat hun gasten proeven, 
ruiken en zien dat de maaltijden op 
authentieke Thaise wijze worden bereid 
en van een hoge kwaliteit zijn. De 
maaltijden worden met liefde en een 
glimlach klaargemaakt en geserveerd. 
De verse ingrediënten zijn samen met 
de authentieke bereidingswijzen het 
geheim van de smaakvolle keuken 
van Siam Thai Palace.



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

WINTERACTIE
10% korting op verandazeilen op maat

Zeilmakerij De Oversteek   |  Industrieweg 50 c7, Nijmegen  |  Hans Waas  |  0622331232
hans@airprob.nl  |  www.zeilmakerijdeoversteek.nl  |  www.airprob.com

Neem 
contact 

met ons op 
voor een 

vrijblijvende 
offerte

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen



• 200 g Gruyère, 
• 200 g Tynjetaler (als alternatief voor
 Emmentaler)
• 200 g Hollandse belegen kaas 
• 1 teen knoflook
• 300 ml frisse witte wijn
• maïzena
• brood
• verse kruiden als peterselie, bieslook, dille
•  1 el olijfolie extra vergine
• grissini (soepstengels)
• rookvlees
• cornichons (kleine zoute augurkjes)

Rasp de kaas en laat op kamertemperatuur 
komen. Wrijf een dikwandige aardewerken 
pan in met de gehalveerde teen knoflook. 
Verwarm de wijn hierin tot het lekker 
gaat ruiken. Voeg de kaas zachtjes roerend 
hier aan toe. Bind het geheel eventueel nog 
een beetje met een maïzenapapje.Hak de 
kruiden fijn. Snij het brood in blokjes, hussel 
er een klein beetje olie doorheen en zet vijf 
minuten in een warme oven. Meng wat 
gehakte bieslook door de warme kaas. Hussel 
de rest van de kruiden door het brood. Rol 
het rookvlees om de grissini. Serveer alles 
met wat cornichons er apart bij.

Ingrediënten

Bereiding

Kaasfondue met bieslook
SNEL KERSTGERECHT
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15 december tot 6 januari 2019 
KERST IN DE STEVENSKERK
De hele winterperiode is het Kerst 
in de Stevenskerk. In dit misschien 
wel mooiste plekje van Nijmegen 
is tijdens deze donkere dagen heel 
veel te zien en te beleven. Er zijn 
tentoonstellingen, muziek en zang, 
lezingen en kerststallen. Kortom: 
Kerst in de Stevenskerk 2018 
laat weer een gevarieerd scala 
zien aan mooie en ontroerende 
kerstactiviteiten. Kom langs en 
geniet!

Datum: van 15 dec. tot 6 jan. 2019. 
Tijd: Ma t/m za: 11.00 - 16.00 uur.
Zondag: 12.00 - 16.00 uur.
Entree: Vrij, uw bijdrage in de rode 
bus wordt zeer op prijs gesteld.
Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof, 
www.stevenskerk.nl

Zaterdag 8 en zondag 9 december 
KUNST IN KASTEEL DE 
KINKELENBURG BEMMEL
13 kunstenaars tonen tijdens deze 
5e expositie hun nieuwste werk 
in het kasteel van Bemmel. Dit 
lustrum wordt feestelijk gevierd. 
Laat u verrassen door de 
verscheidenheid van de kunst-
werken. Bij de samenstelling van 
deze expositie hebben wij 
geselecteerd op vakmanschap, 
creativiteit en uniciteit. Naast 
schilderijen, sieraden en fotografie 
vindt u bij ons beelden in diverse 
materialen en technieken: 
keramiek, glas, brons en steen.
Burgemeester M. Schuurmans 
opent zaterdag 8 december, om 
15.00 uur, de expositie met een 
welkomsttoespraak. Violist Gijs 
van Vliet verzorgt de muzikale 
omlijsting.

Datum: 8 en 9 december
Tijd: 11.00 tot 17.00 uur
Entree: gratis toegankelijk
Kasteel de Kinkelenburg
www.expo-kinkelenburg.nl

Zondag 6 januari 2019 
DE NIJMEEGSE 
NIEUWJAARSBORREL
Op de 1e koopzondag van het jaar 
houden we een Grote Nijmeegse 
Nieuwjaarsborrel. Spreek af met je 
vrienden, familie, collega’s, buren 
of teamgenoten en kom samen in 
je favoriete kroeg, koffietent of 
lunchzaak in de binnenstad om je 
gelukswensen over te brengen. Dat 
kan zelfs zonder dat het je wat kost.
Want tijdens de Nieuwjaarsborrel 
bieden diverse ondernemers leuke 
activiteiten, leuke acties of 
kortingen aan de bezoekers van 
centrum Nijmegen. 
Datum: 6 januari 2019
Plaats: Nijmegen-Centrum

DECEMBER 2018
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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!

KERSTMARKT OP DE KINDERBOERDERIJ
12 DECEMBER
Kom ook naar de kerstmarkt op Kinderboerderij Kobus. 
Niet alleen op Kobus, maar ook overal eromheen bij de 
Witte Molen in het Florapark is de kerstmarkt. Je kunt 
leuke spulletjes kopen, warme chocomel drinken en 
lekkere hapjes eten. Ook worden er in de educatieve 
ruimte activiteiten 
speciaal voor kinderen 
georganiseerd.
Kinderboerderij Kobus; 
vanaf 16.00 uur;
gratis entree.

FEEST VAN LICHT
21 DEC T/M 6 JAN
Vier de winter tijdens Feest van Licht in Museumpark 
Orientalis! Een superleuk kerstvakantie uitje met allerlei 
leuke activiteiten voor de hele familie. Ga marshmallows 
verwarmen, doe mee met de activiteiten in het 
ambachtendorp en ga kijken naar een levensgrote 
kerstgroep die in de woestijn gemaakt wordt van zand. 

Ook kun je de grootste kerststal 
van Europa 
bewonderen!
Museumpark 
Orientalis; 
Check voor 
openingstijden 
en tarieven 
onze website.

CARDO THEATER
KERST MET DE KAST
19 DECEMBER

FRIEZEN WARMEN CARDO OP
De groep onder leiding van zanger Syb van der Ploeg die 
alweer meer dan twintig jaar geleden landelijk doorbrak 
met de single In Nije Dei.

Kerst met De Kast is een mooi en meeslepend 
muziekprogramma voor de hele familie, dat warmte 
brengt in de steeds korter wordende dagen naar de 
sfeervolle kersttijd toe. Naast de mooiste hits van De 
Kast óók een selectie van speciaal voor dit programma 
geselecteerde kerstsongs, gebracht in soms een 
traditioneel en dan weer in een ‘De Kast-jasje’.
En een speciale gast die dit jaar bij de kerstconcerten zal 
worden betrokken maakt dit Kerstfeest compleet.

Datum: 19 december 2018, 20.30 uur
Plaats: Nijmeegsebaan 9, Groesbeek
Kosten: € 19,50
www.cardotheater.nl

65



W

KERSTCROSTINI MET 
CRANBERRYCOMPOTE
Ingrediënten voor 8 stukken  |  25 minuten
175 gr cranberry’s (vers of uit de diepvries) - 3 eetl suiker
snufje tijm - 75 ml sinaasappelsap - 8 sneetjes ciabatta brood 
handje sla - 8 plakjes gerookte kalkoenfi let - 200 gr brie

Bereiding
Doe de cranberry’s met de suiker, de tijm en het sinaasappelsap in 
een pannetje en verwarm dit 10 minuten. Als de cranberry’s kapot 
springen, roer je het mengsel goed door en laat daarna afkoelen. 
Rooster de sneetjes brood in de oven of in de pan. Verdeel een 
beetje sla erover en beleg ze daarna met een plak kalkoenfi let en 
een stuk brie. Schep wat cranberrycompote er op en serveer ze op 
een mooi bordje. 
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HERTENBIEFSTUK MET 
PADDENSTOELEN
Ingrediënten voor 4 personen  |  45 minuten
600 gr aardappels - 200 gr snijbonen in stukjes
30 gr kruidenboter - peper en  zout - scheutje melk - 1 sjalot
400 gr paddenstoelen - scheut balsamicoazijn - 4 (herten)bief-
stukken op kamertemperatuur - alfalfa om te garneren

Bereiding
Kook de aardappels in een pan met water circa 15 minuten en de 
snijbonen circa 10 minuten. Stamp de aardappels samen met de 
kruidenboter, peper en zout en de melk. Schep de snijbonen erdoor 
en houd warm. Snipper het sjalotje en fruit in een grote pan. Voeg 
de paddenstoelen toe en roerbak 5 minuten. Voeg balsamicoazijn 
toe. Kruid de biefstukken met peper en zout. Schroei de biefstukken 
aan beide kanten dicht met een beetje boter. Drie minuten voor 
rare, vijf minuten voor medium en acht minuten voor well done.

Ingrediënten voor 4 personen  |  40 minuten
500 ml volle melk - 125 ml slagroom - 1 stokje vanille - 35 gram 
maizena - 100 gr suiker - 1 eidooier - klontje boter - 2 appeltjes in 
stukjes - 1 theel kaneel - 3 eetl rozijnen - 75 gr mariakoekjes

Bereiding
Doe 350 ml melk en de slagroom in een pannetje en verwarm.
Schraap het vanillestokje uit en voeg dit toe. Roer de maizena, 
suiker en 150 ml melk in een kom door elkaar. Klop ook de eidooier 
er door. Voeg het mengsel met ei en maizena toe aan de melk in het 
pannetje. Breng al roerende met een garde aan de kook. Zet het 
vuur uit en laat het mengsel afkoelen. Verhit een beetje boter in 
een pan en bak de stukjes appel met de kaneel. Schep de rozijnen 
erdoor. Verkruimel de koekjes over de bodem van glaasjes en 
verdeel het roommengsel erover. Garneer met de appel met rozijnen.
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MINI BROCCOLITAARTJES GLAASJE APPELTAART
Ingredienten voor 6 stuks  |  20 minuten + 25 minuten oventijd
6 plakken deeg voor hartige taart - 150 gr broccoli, in kleine roosjes
2 eieren - 125 ml slagroom - peterselie - 50 gr roquefort kaas
 
Materialen: Taartvormpjes
 
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat de plakjes deeg ontdooien. 
Kook de broccoliroosjes 3 minuten voor in een pan met water en giet 
ze af. Leg een plak deeg over een taartvormpje en druk het overtollige 
deeg eraf. Prik wat gaatjes in de bodem. Klop de eieren los met de 
room, peterselie en de kaas (peper en zout toevoegen is niet nodig 
door de sterke smaak van de kaas). Verdeel de broccoli over de 
taartvormpjes en giet wat van het eimengsel erover. Bak de mini 
quiches ongeveer 25 minuten in de oven.

De Nijmeegse 
Vredessoep, is tot 
stand gekomen,  
in samenwerking 
met de Gemeente 
Nijmegen,  
Wij zijn Nijmegen.

Nieuwsgierig naar het verhaal 
achter deze soep,
kijk dan op:  
www.facebook.com/ 
Nijmeegse-Vredessoep

Vrede op aarde,  
wie wil dat nou niet!
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KERSTCROSTINI MET 
CRANBERRYCOMPOTE
Ingrediënten voor 8 stukken  |  25 minuten
175 gr cranberry’s (vers of uit de diepvries) - 3 eetl suiker
snufje tijm - 75 ml sinaasappelsap - 8 sneetjes ciabatta brood 
handje sla - 8 plakjes gerookte kalkoenfi let - 200 gr brie

Bereiding
Doe de cranberry’s met de suiker, de tijm en het sinaasappelsap in 
een pannetje en verwarm dit 10 minuten. Als de cranberry’s kapot 
springen, roer je het mengsel goed door en laat daarna afkoelen. 
Rooster de sneetjes brood in de oven of in de pan. Verdeel een 
beetje sla erover en beleg ze daarna met een plak kalkoenfi let en 
een stuk brie. Schep wat cranberrycompote er op en serveer ze op 
een mooi bordje. 
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HERTENBIEFSTUK MET 
PADDENSTOELEN
Ingrediënten voor 4 personen  |  45 minuten
600 gr aardappels - 200 gr snijbonen in stukjes
30 gr kruidenboter - peper en  zout - scheutje melk - 1 sjalot
400 gr paddenstoelen - scheut balsamicoazijn - 4 (herten)bief-
stukken op kamertemperatuur - alfalfa om te garneren

Bereiding
Kook de aardappels in een pan met water circa 15 minuten en de 
snijbonen circa 10 minuten. Stamp de aardappels samen met de 
kruidenboter, peper en zout en de melk. Schep de snijbonen erdoor 
en houd warm. Snipper het sjalotje en fruit in een grote pan. Voeg 
de paddenstoelen toe en roerbak 5 minuten. Voeg balsamicoazijn 
toe. Kruid de biefstukken met peper en zout. Schroei de biefstukken 
aan beide kanten dicht met een beetje boter. Drie minuten voor 
rare, vijf minuten voor medium en acht minuten voor well done.

Ingrediënten voor 4 personen  |  40 minuten
500 ml volle melk - 125 ml slagroom - 1 stokje vanille - 35 gram 
maizena - 100 gr suiker - 1 eidooier - klontje boter - 2 appeltjes in 
stukjes - 1 theel kaneel - 3 eetl rozijnen - 75 gr mariakoekjes

Bereiding
Doe 350 ml melk en de slagroom in een pannetje en verwarm.
Schraap het vanillestokje uit en voeg dit toe. Roer de maizena, 
suiker en 150 ml melk in een kom door elkaar. Klop ook de eidooier 
er door. Voeg het mengsel met ei en maizena toe aan de melk in het 
pannetje. Breng al roerende met een garde aan de kook. Zet het 
vuur uit en laat het mengsel afkoelen. Verhit een beetje boter in 
een pan en bak de stukjes appel met de kaneel. Schep de rozijnen 
erdoor. Verkruimel de koekjes over de bodem van glaasjes en 
verdeel het roommengsel erover. Garneer met de appel met rozijnen.
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MINI BROCCOLITAARTJES GLAASJE APPELTAART
Ingredienten voor 6 stuks  |  20 minuten + 25 minuten oventijd
6 plakken deeg voor hartige taart - 150 gr broccoli, in kleine roosjes
2 eieren - 125 ml slagroom - peterselie - 50 gr roquefort kaas
 
Materialen: Taartvormpjes
 
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat de plakjes deeg ontdooien. 
Kook de broccoliroosjes 3 minuten voor in een pan met water en giet 
ze af. Leg een plak deeg over een taartvormpje en druk het overtollige 
deeg eraf. Prik wat gaatjes in de bodem. Klop de eieren los met de 
room, peterselie en de kaas (peper en zout toevoegen is niet nodig 
door de sterke smaak van de kaas). Verdeel de broccoli over de 
taartvormpjes en giet wat van het eimengsel erover. Bak de mini 
quiches ongeveer 25 minuten in de oven.

Rhodon  |  Bloemerstraat 30-34, Nijmegen  |  024-3608818  |  www.rhodonnijmegen.nl

Genieten van de authentieke Griekse keuken!

Reserveer 

nu snel voor de 

feestdagen!
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Restaurant De Thornsche Molen
024-6792399  |  Thornsestraat 20, Persingen

info@dethornschemolen.nl  |  www.dethornschemolen.nl

Maak kans op een: voor 2 personen

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

3-gangen menu
p.p.t.w.v. € 28,50,- 

Wij zijn 24 december tot 17.00 uur geopend. Op 25 december, 
1e kerstdag, zijn we gesloten. Op 26 december, 2e kerstdag, 

zijn we vanaf 10.00 uur weer geopend en bent u van harte welkom 
voor een brunch of een diner. Alleen op reservering.

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

VIER KERST 2018 BIJ
DE THORNSCHE MOLEN

 

lunch-etagère
t.w.v.

 € 50,-

diner 
lunch 
drinken 
terras 

borrel 
eten
buffet 
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Maak kans op een:

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

Het Weerzien
Molenstraat 74  |  Nijmegen

024 845 6524  |  www.hetweerziennijmegen.nlNIJ

Voor twee personen.
Inclusief prosecco, 
koffi e of thee en een 
glaasje verse Jus.

Zeker bruin
voor € 10,-

Hertogstraat 62, Nijmegen 
024-3249584 | www.mijnzonnebank.nl

Fijne Feestdagen

Verkooppunt van  
Devoted Creations  
zonproducten

Met
zonnekaart
voor maar 

 € 8,-

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.
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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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wenst u een pret t ige feestmaand!

van Welderenstraat 40   6511 MN Ni jmegen   024 322 90 32

www.penshop-nijmegen.nl

DIRECTKLAAR!
Officieel goedgekeurde

PASFOTO’S
Gevestigd aan Plein 1944

Tevredenheidsgarantie

Voor alle documenten

www.fotoverweij.nl 024 - 3226831

1

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

2 PSST, I’TS ALMOST CHRISTMAS
* * * *

Je bent van harte welkom om onze
mooie, kleurige, sprookjesachtige kerstwinkel

te komen bewonderen!

3

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



Weg door Jonkerbos 90   |   6532 SZ  Nijmegen   |   T 024 - 359 72 80   |   Dagelijks geopend van 09.00 tot 23.30 uur 
Bestel een Sanadome giftcard eenvoudig online SHOP.SANDOME.NL   |   of kijk op www.sanadome.nl

GEEF EENS 

ONTSPANNING

CADEAU! 
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