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Frans &

Josje

Koolen

Tegelshop Doddendaal | De Hoge Brug 6, Malden | 024-3888238 | tegelshop@hetnet.nl | tegelshopnijmegen.nl

Tegelshop Doddendaal

is verhuisd van Nijmegen

naar Malden

Dé tegelspeciaalzaak van Malden, Nijmegen en omstreken

We bestaan dit jaar 50 jaar!

Tegelshop Doddendaal

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

50%
KORTING

40%
KORTING

30%
KORTING

op ons héle assortiment aan voorraadtegels!

Na 49 jaar in Nijmegen gehuisvest te zijn geweest, vieren we ons 50-jarig jubileum 
graag met u in onze mooie nieuwe showroom aan de Hoge Brug 6 te Malden. Kom 
een kijkje nemen, we staan u met plezier te woord en de koffie staat altijd klaar.

Tot 50% korting wegens ons 50-jarig bestaan, tegels aanschaffen is nu zo gedaan.

Komt u ook? Tijdelijke actie:  
Tot 50% jubileumkorting!20%

KORTING



Koop nu een tapasplank en krijg
er van ons GRATIS een houten

kerstboom of sfeerlicht bij.
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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 Praktijk Cosmetiek, Pannenkoekenrestaurant 
‘t Hoogstraatje en Beauty & Wellnesscare Luna. 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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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

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!

“Wat mij betreft zijn we gevestigd op de 
mooiste plek in de Marikenstraat, met een 
schitterend uitzicht op monument De 
Schommel, omgeven door karakteristieke 
kastanjebomen”, vertelt Mark Boleij. 
“Sowieso voelen we ons enorm verbonden 
met de straat.”

Voor de moderne man
“Hugo Boss staat voor kwaliteit en 
vakmanschap, en biedt kleding voor de 
moderne man, voor ieder moment in tijd. 
In onze stijlvol ingerichte winkel kun je dan 
ook terecht voor een mooi zakelijk pak, 
maar ook voor casual kleding, vertaald in 
de lijnen Boss Black en Boss Casual. Sinds 
de uitbreiding van ons pand 3 jaar geleden 
hebben we tevens een grote collectie 
schoenen én accessoires.”

Advies op maat
“Ons kundige team geeft je graag een 
persoonlijk advies op maat. Uiteraard in 
een aangename sfeer, zodat iedereen zich 

Dé mooiste winkelstraat 
van Nijmegen

Een kledingstijl voor elke gelegenheid
De Marikenstraat kent alweer 8 jaar
een vestiging van Hugo Boss. De 
winkel beschikt over de meest 
uitgebreide Hugo Boss collectie in 
de regio en is in de loop der tijd 
uitgegroeid tot een begrip.

H u g o  B o s s   |   M a r i ke n s t ra a t  5 5 - 57- 5 9 ,  N i j m e g e n   |   www. h u g o b o s s . n l

Een kledingstijl voor elke gelegenheid
vrij voelt om hier binnen te komen. 
Desgewenst kun je via de website ook 
een afspraak maken voor het moment 
dat jou het beste uitkomst.”

In kerstsfeer
De etalage van Hugo Boss is al helemaal 
omgetoverd in kerstsfeer. “Ook de feest-
collectie is al binnen, waarin ruimschoots 
gebruik wordt gemaakt van luxe, 
uitgesproken sto� en als velours en satijn.”

Hugo Boss

“We kijken uit naar
de gezelligste dagen van

het jaar!”

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

Rivièra Maison
Sandwich
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State of Art
van U� elen
Ysveld Fysio
Zeezicht
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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,- 

Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

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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Cryolipolyse Het is wetenschappelijk 
bewezen dat de cryo-behandeling van 
Praktijk Cosmetiek u de oplossing biedt 
om op een eenvoudige en pijnloze manier 
definitief van uw ongewenste vetcellen 
af te komen. Tijdens deze behandeling 
bevriezen we de vetcellen waardoor 
ze definitief zullen verdwijnen. Ze 
worden niet verkleind of verplaatst 
zoals bij andere technieken, sporten 
en diëten wel gebeurt. Met gemiddeld 
3 behandelingen van een uur bereikt u 
uw ideale figuur.

Voor wie is het geschikt? De behandeling van is nagenoeg 
voor iedereen geschikt. Vetcellen bevriezen is een non-invasieve behandeling 
waar geen naald aan te pas komt en geen risico’s met zich mee brengt. Kortom; 
figuurcorrectie zonder operatie voor mannen en vrouwen.

Hoe werkt het? Hoe de behandeling gaat, is middels een video te zien op de site 
van Praktijk Cosmetiek.

Wilt u ook uw cellulite aanpakken? Daar heeft Praktijk Cosmetiek een 
baanbrekende behandeling voor, ontwikkeld door Dokter Jurgen Juchheim. Deze 
effect-cosmetiek zal elke vrouw met cellulite een glimlach op haar gezicht toveren. 
Het geeft meteen een geweldig resultaat en zorgt echt voor een wow-effect. Omdat 
er gewerkt wordt met een natuurproduct werkt deze behandeling bij 93% van de 
vrouwen. Bij Wendy mag de klant eerst langskomen om dat te testen alvorens 
gestart wordt. Dit wordt zeer gewaardeerd en als prettig ervaren.

Ook benieuwd geworden?
Ga dan naar onze site en boek direct een vrijblijvend intakegesprek.

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

Praktijk Cosmetiek is dé 
specialist in Cryolipolyse. 
Tijdens de cryolipolyse 

behandeling wordt het vet 
plaatselijk bevroren, wat 

vervolgens op een natuurlijke 
manier door het lichaam wordt 
afgevoerd. Geen operatie, geen 

hersteltijd, geen risico en
hét alternatief voor liposuctie.

Praktijk Cosmetiek
Herenstraat 16, Wijchen

06-45110407
info@praktijkcosmetiek.nl
www.praktijkcosmetiek.nl

Vet bevriezen
 is vet verliezen!

Cryolipolyse, hét alternatief voor liposuctie. Geen 
naalden, geen operatie en bovenal geen hersteltijd!

Wendy van de Ruijtenbeek
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Op 22 december zijn we
extra open. Wij koken dan voor u in 

Malden van 10.00-16.00 uur



Accessoires
               nodig voor je tuinhuis?

Jan en Marga Willems

Of gewoon voor je  
woonkamer, eetkamer of voor 

de komende feestdagen? 
Al jarenlang is het  

ontwerpen en vervaardigen 
van landelijke of moderne 

tuinhuizen, veranda’s, 
buitenkamers en meer  

oplossingen op maat 
de specialiteit van 

Jan de Boer Tuinhuizen. 

Maar ook voor de mooiste accessoires zoals bijvoorbeeld hoorns, geweien 
en vachten ben je hier aan het juiste adres. De passie voor hout en voor 
alles wat met heerlijk buitenleven samenhangt is overal voelbaar. In de 
sfeervolle showroom ben je van harte welkom om inspiratie op te doen. 
Ook word je voorzien van deskundig advies. Jan de Boer Tuinhuizen 
denkt graag met je mee om uiteindelijk een duurzaam product te kunnen 
leveren waar je 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 jouw tuinhuis met zorg wordt geplaatst. 

We staan open voor al jouw wensen en maken er samen iets moois van!”
Graag tot ziens!”



Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

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

www.jandeboertuinhuizen.nl
Celsiusstraat 8 Wijchen  |  024-6416466

www.jandeboertuinhuizen.nl

WIJ ZIJN 

2E KERSTDAG

GEOPEND VAN 

11.00 TOT 

16.00 UUR!



Middelweg 10b   •   Molenhoek   •   024 3585 905   •   info@resultcare.nl

9,1

RUGPIJN?

WWW.RESULTCARE.NL
WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS! 

GRATIS FITNESS TIJDENS UW BEHANDEL-TRAJECT



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.

Middelweg 10b   •   Molenhoek   •   024 3585 905   •   info@resultcare.nl

9,1

RUGPIJN?

WWW.RESULTCARE.NL
WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS! 

GRATIS FITNESS TIJDENS UW BEHANDEL-TRAJECT
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Kom óók naar onze speciale    kerst VIP-dag
Beauty & Wellnesscare Luna biedt een totaalpakket aan behandelingen voor 

de innerlijke en uiterlijke schoonheid. Van verzorgende gelaatsbehandelingen 
gericht  op huidverbetering tot luxe wellnessbehandelingen om even te ontsnappen 

aan alle stress en drukte van alledag.

Jessie en Eva 
wensen iedereen 

stralende 
feestdagen en 

een mooi begin 
van 2019!

✴

✴
✴ ✴

✴

✴



Zaterdag 22 december  
van 10.00 tot 16.00 uur

Kom óók naar onze speciale    kerst VIP-dag

Lavendel 256, Cuijk
06-48086594
Eigenaresse: Eva van Kollenburg
www.beautyandwellnesscareluna.nl

FEESTELIJKE

NAGELS VOOR 

DE FEESTDAGEN!
 

GELLAK IN DECEMBER 
VAN € 28,50 

VOOR € 24,50! 

Onze handen zijn ons visitekaartje. 
En wie droomt er nu niet van mooie 
en verzorgde handen en nagels?

Nagels kunnen gemaakt worden door 
middel van verschillende nageltechnieken. 
Bij Beauty & Wellnesscare Luna wordt 
gebruik gemaakt van de acryltechniek. 
Je kunt je eigen nagels laten verlengen 
(bijv. bij nagelbijters), verstevigen 
(bijv. als ze snel afbreken), 
maar ook repareren
(bij trauma nagels).

Gellak
Met een lange houdbaarheid en stevige kwaliteit is gellak een 
absolute aanrader. Zo duurzaam als gel, zo gemakkelijk als 
nagellak. De gellak color is geschikt voor zowel de natuurlijke 
nagels als kunstnagels. Ook mogelijk op korte nagels voor extra 
versteviging. Prachtige nagels die minstens 2-4 weken mooi 
blijven, afhankelijk van de gezondheid en flexibiliteit van de 
natuurlijke nagel. Ruime keuze uit veel kleuren!

✴

✴
✴✴

✴
✴

✴



HOOP KEUKENGEMAK 
kookwinkel
voor foodies & lekkerbekken

RELANCE GIETIJZEREN 
STOOFPAN 24CM € 89 nu 
€ 79 + GRATIS KOOKBOEK

Spoorstraat 39A Wijchen   |   T 024-6421257   |   www.hoopkeukengemak.nl

Meer tips & tricks ? Geef je op voor de Pasta-workshops, Barista Trainingen etc. Zie website.

Hoop Keukengemak maakt van koken een feestje!
Een goed recept, bereid met verkeerd kookgereedschap geeft de komende feestmaanden party-stress! 
Zeg NEE tegen party-stress en kom lekker snuffelen in onze gezellige kookwinkel in Wijchen. Vraag ook gerust een 
kop koffie uit onze JURA koffie volautomaat. En parkeer gratis achter Hoop Keukengemak met de ‘blauwe kaart’ op 
Parkeerplaats Aambeeld. 

U vindt bij ons goede (inductie) koekenpannen, die niet binnen een paar maanden in de kliko belanden. Want ze zijn uit de 
beste materialen opgebouwd, bladderen niet en zijn gifvrij. Zelf getest, wij adviseren u graag! Ook onmisbaar bij het koken 
zijn een scherp koksmes, high-end keukenapparaten die niet teleurstellen en handige kookhulpen zoals die van 
o.a. het Amerikaanse merk OXO GOODGRIPS. 

BAMIX STAAFMIXER
EDITIE JAMIE OLIVER,
10 JAAR GARANTIE 
NU € 169  MET GRATIS UNIEK 
JAMIE OLIVER RECEPTENBOEK

MAGIMIX KEUKENMACHINE 
30 JAAR MOTORGARANTIE 
DIVERSEN MODELLEN 
MET GRATIS CADEAU’S 

JURA VOLAUTOMATISCHE 
KOFFIEMACHINES
+ GRATIS koffiepakket

WARTMANN STANDMIXER 
€ 349 div kleuren + GRATIS 
FUNCAKES bakmix

HIPPE AFWASBORSTEL 
GIRL € 5,95 afwassen 
wordt een feestje

Feestdagen tips!



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
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JAN DE BOER TUINHUIZEN

W W W . W O O N B O U L E V A R D W I J C H E N . N L

Er staan meer dan 250 relaxfauteuils voor u klaar!
Ontdek uw ideale relaxfauteuil bij Woonboulevard Wijchen.

RELAXED DE
WINTER DOOR

NIEUWE

XOOON
SHOWROOM

inclusief de nieuwste xooon collectie
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Ontdek uw ideale relaxfauteuil bij Woonboulevard Wijchen.

RELAXED DE
WINTER DOOR

NIEUWE

XOOON
SHOWROOM

inclusief de nieuwste xooon collectie



Bezieling, 
   beleving 
     en emotie

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



Bezieling, 
   beleving 
     en emotie

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

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

Kom Eerste Kerstdag 
kerstbrunchen bij ons!

Een rijkelijk gevulde brunchtafel met de lekkerste kerstgerechten, 
in een fantastische ambiance. De prijs voor deze feestelijke kerstbrunch 

bedraagt € 19,50 p.p. en voor kinderen tot 10 jaar € 12,50 p.p.

Of vraag naar

onze bestellijst voor

een zorgeloze

kerst bij u thuis
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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

6

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

9
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Gouden
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ALLES WORDT NOG 
OP AMBACHTELIJKE 
WIJZE GEMAAKT EN 
DAT PROEF JE.

Dé verwenwinkel  van Wijchen

Gratis 
bezorging in  
024 gebied

28



Dé verwenwinkel  van Wijchen

Gratis bezorgd bij u op het werk of thuis

Rob Plönes  |  Limburgia-Wijchen  |  Marktpromenade 1-3, Wijchen  
Bestellen kan via 024-6412100 of onze website www.limburgiavlaai.nl

Voor
14.00 uur 

besteld, de 
volgende dag 

in huis

Elke dag verse Limburgse vlaaien



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

Nieuw in de Praktijk 
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DE MOOISTE LINGERIE VOOR ONDER JE FEESTELIJKE OUTFIT

Markt 21, Wijchen
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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
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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 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige 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.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Pure luxe bij

Sani Resort is de thuisbasis van vijf meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels die wereldwijd worden erkend door toonaangevende 
reisorganisaties. In elk van de vijf hotels zijn zeer ruime suites voor 
mensen die gesteld zijn op topluxe en voor families natuurlijk. 
Met een tot drie aparte slaapkamers, ook met privétuin of privé-
zwembad en soms direct aan zee gelegen, luxueus uitgerust met 
exclusieve badkamerproducten. Pure luxe bij Sani Resort! 

Intiem en exclusief Sani Asterias
Stel je voor... Een elegant boetiekhotel 
gelegen aan een gouden zandstrand dat 
verleidelijk wacht bij het azuurblauwe 
water van de Egeïsche Zee. Elke luxesuite 
is speciaal ontworpen voor ultiem comfort 
en discretie, sommige op een domein 
van 500 m² en met privézwembad. In 
alle rust en met een uniek uitzicht op de 
Sani jachthaven is het genieten van de 
fi jne menu’s die Michelin-sterrenchefs 
voor u hebben bedacht. Een intiem diner 
met z’n tweetjes op het strand of in de 
privacy van de eigen suite behoort tot de 
mogelijkheden. In de spa met signatuur 
Anne Semonin wacht een exclusieve 
behandeling. Het Asterias team staat klaar 
om aan alle wensen van de gasten te 
voldoen. Harmonie is een perfect gevoel.

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

Pure luxe bij Resort

NIEUW VOOR 2019 
Sani Suite Collection
De Sani Suite Collection tilt Sani Resort 
naar een ongeëvenaard niveau van 
service. Gasten kunnen hun vakantie 
volledig personaliseren. Hiermee laat 
Sani Resort de concurrentie, die ook 
suites aanbiedt, volledig achter zich. Sani 
biedt stijl, luxe en exclusiviteit, met zorg 
samengesteld en exclusief voor de gasten. 
Sani staat erom bekend de hoogste 
standaard van service aan zijn gasten te 
bieden. Met Sani Suite Collection wordt 
deze service nu naar een nog individueler 
niveau gebracht, speciaal ontworpen 
voor gasten die in geselecteerde 
suites verblijven. Gasten hebben de 
mogelijkheid om hun vakantie op maat te 

creëren volgens hun eigen wensen. 
Dit omvat onder andere de optie 
van een gepersonaliseerde minibar, 
vooraf geboekte diners & spa-
behandelingen, kinderopvang in 
de crèche, aangepaste activiteiten 
voor kinderen en families en 
gepersonaliseerde voorzieningen 
in de kamer, aangepast aan hun 
behoeften. Ook in de kamer zijn er 
opties op maat, zoals een keuze in 
kussens.
Deze ongeëvenaarde persoonlijke 
service is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat elk element van 
het verblijf van de gast echt 
buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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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

Cargadoorweg 4c, Nijmegen
06-17 017 074          Frankzonwering
info@frank-zonwering.nl
www.frank-zonwering.nl

WWW.FRANK-ZONWERING.NL  |  0617 017 074
ROLLUIKEN | ZONNESCHERM | MARKIEZEN | ZIP-SCREENS | HORREN

Frankzonwering

WWW.FRANK-ZONWERING.NL  |  0617 017 074
ROLLUIKEN | ZONNESCHERM | MARKIEZEN | ZIP-SCREENS | HORREN

Frankzonwering

Uw vakbekwame adviseur en leverancier voor:
ZONNESCHERMEN - ROLLUIKEN - MARKIEZEN - SCREENS 
UITVALSCHERMEN - BINNENZONWERING - HORREN

Koelte in de zomer?

Frank Zonwering biedt je nu al vele mogelijkheden om  straks de zon buitente houden!

Alumiz Bijoux & More Shop in Shop / Conceptstore
Dorpsstraat 41, Groesbeek 

www.shopinshop.alumiz.nl

De winkel 
voor al

uw exclusieve 
cadeautjes  

Alumiz
wenst 

iedereen fijne 
feestdagen!



Comfort Care Company B.V.  |  Klerkenveld 3/78 Roosendaal  |  06-55953344
Eigenaar: Nelleke Grootendorst  |  www.comfortcarecompany.nl

24/7 zorg in huis
Wil je graag thuis blijven 

wonen, maar gaat dat 
niet meer zonder hulp? 

Geen probleem, Comfort 
Care Company biedt 

de oplossing: 24-uurs 
inwonende thuiszorg.

“In Nederland en België zijn er heel 
wat mensen – jong en oud – die om 
wat voor reden dan ook (tijdelijk) wat 
extra hulp en zorg nodig hebben om 
thuis te kunnen blijven wonen. Zorg 
die vrienden en familie niet altijd 
kunnen bieden. En daar zag ik een 
kans”, vertelt Nelleke Grootendorst 
enthousiast. Het begin van Comfort 
Care Company. “Wat wij precies 
bieden? 24-uurs inwonende thuiszorg, 
oftewel zorg op maat.”

Contactpersoon ter plekke
“De zorgprofessionals met wie wij 
werken, komen hoofdzakelijk uit 
Slowakije. Mijn collega Marcela 
Madova rekruteert ter plekke de 

zorgprofessionals, checkt zorgvuldig hun antecedenten en kan zo de juiste 
zorgprofessional voor elke cliënt selecteren. Alle dames met wie wij werken, spreken 
prima Engels en/of Duits, dus de taal hoeft geen enkele barrière te vormen.”

“Als mensen met een hulpvraag bij ons aankloppen, ga ik eerst geheel vrijblijvend en 
gratis persoonlijk bij ze langs voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek noteer ik 
alle gegevens op basis waarvan wij kunnen bepalen welk type zorgprofessional het 
meest geschikt is. Met deze gegevens springen wij uiteraard zeer zorgvuldig om. Als 
wij vervolgens de juiste ‘match’ hebben gemaakt, krijgt de cliënt 24/7 zorg in huis. 
Onze zorgprofessionals kunnen helpen bij de persoonlijke verzorging en bij licht 
huishoudelijk werk als koken, wassen, opruimen en het schoonmaken van badkamer 
en toilet. Zelfs 24/7 hulp tijdens een vakantie behoort tot de mogelijkheden, maar net 
waar een cliënt of diens naasten behoefte aan hebben. Echt zorg op maat dus!”

PGB
Heb je de juiste indicatie, dan kan je persoonsgebonden budget (PGB) ingezet 
worden voor de hulp van Comfort Care Company. Informeer dus gewoon eens 
naar de mogelijkheden.







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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Like ons op 
www.facebook.com/rijkvannijmegenbruist

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!

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

BOUW EEN 
FEESTJE IN 
’T DONKER!

Meer informatie? muzieum.nl/kerstvakantieVolg ons via



• 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



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

45
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lunch-etagère
t.w.v.

 € 50,-

Maak kans op een:

Het Weerzien
Molenstraat 74  |  Nijmegen

024 845 6524  |  www.hetweerziennijmegen.nl

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

Zuster Evie Wijchen
De Lingert 5278, Wijchen

06-53678936
wijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nlwijchen@zusterevie.nl

Zuster Evie Wijchen
Lokaal & Ambachtelijke

gemaakte lekkernijen

www.facebook.com/
zustereviewijchen

gemaakt 
in Wijchen 

door 
MoniqueMonique

Op zoek naar 
een veilig 
gevoel?

Spoorstraat 39B, Wijchen
024 64 510 99

info@besecured.nu
www.besecured.nu
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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
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Ook voor 

feestelijke 
schoenen

bent u bij 
Theo Jansen 

aan het 
juiste adres

Theo Jansen Schoenen   |  Passage Molenpoort 2, Nijmegen  |  024-6844263  |  www.theojansenschoenen.nl
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