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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Interieur 
Techniek Beuningen en Tegelshop Doddendaal. Zij geven je maar 
al te graag een kijkje in hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-43093996

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.

6



BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.



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 voldoen-

de parkeergelegenheden. Wat hier zeker niet mag ontbreken is de 

verlichting die het hele jaar door te zien is, wat winkelen in de Mari-

kenstraat nóg gezelliger maakt!

“Bij ons in de winkel kun je alles eerst proeven, 
voelen en ruiken voordat je het koopt”, vertelt 
Marc. “Dat is nog steeds de kracht van het 
concept van Oil & Vinegar.” 
 
 Olijfolie en azijn 
 Bij Oil & Vinegar op de Marikenstraat vind 
je een uitgebreid assortiment van o.a. 
dressings, pasta’s en gedroogde kruiden. 
“We zijn ons steeds meer gaan concentreren 
op food producten. Extra vierge olijfolie en 
azijn vormen onze kernproducten. In totaal 
hebben we ongeveer 20 verschillende 
soorten oliën en evenzoveel soorten azijn. 
Dankzij de veelheid aan smaken is er voor 
ieder wat wils.” 
 
Topkwaliteit 
 “Onze extra vierge olijfolie is gemaakt van 
olijven die binnen 24 uur na de pluk uitgeperst 
zijn, wat zorgt voor de kenmerkende lage 
zuurgraad van onder de 0,8%. Echt een 
topproduct, zoals we ook regelmatig horen 

Dé mooiste winkelstraat 
van Nijmegen

Genieten van heerlijke culinaire geschenken
Toen de Marikenstraat in 2000 werd opgeleverd, 

opende ook Oil & Vinegar haar deuren. Marc 

en Sofang Scheepers waagden als eerste 

franchisenemers de sprong met dit unieke 

concept. Samen met een vijftigtal andere 

gedreven ondernemers hebben zij gezien hoe 

de Marikenstraat zich de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld.

O i l  &  V i n e g a r   |   M a r i ke n s t ra a t  2 6 ,  N i j m e g e n   |   0 24 -3 8 8 9 2 8 67   |   www.o i l v i n e g a r .co m

Genieten van heerlijke culinaire geschenken

van onze klanten. Mijn persoonlijke 
favoriet is de Bonsecco olijfolie die we op 
de tap hebben. Een aanrader is bovendien 
de Castillo de Canena, door de Flos Olei 
verkozen tot de beste olijfolie van 2018.” 

“Proeven,
 voelen en ruiken”

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
La Ligna
Name It
New Dutch
Oil & Vinegar
Only
OPEN32
Purdey

River Woods

Rivièra Maison
Samo Fashion
Sandwich
Scapino
s.Oliver
State of Art
van U¡ elen
Ysveld Fysio
Zeezicht

Voor de liefhebbers: De sale met bijbeho-

rende populaire Surprise Bags is inmiddels 

afgelopen maar in juli volgt een herkan-

sing!

Oil & Vinegar
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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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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Thornsestraat 20 • Persingen • tel. 024-6792399 • info@dethornschemolen.nl 

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

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

Kom langs voor een kop koffi e, een lunch of een diner in het 

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

DAGELIJKS
OM 10.00 UUR 
GEOPEND

Offi ciële
trouwlocatie

met schitterend

uitzicht!

WWW.LARGERTHANLIFE.NL

WWW.LARGERTHANLIFE.NL
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NIEUWE
COLLECTIE

Theo Jansen Schoenen | Passage Molenpoort 2 Nijmegen 
www.theojansenschoenen.nl



  but f irst,
let’s have 
     a pancake

Hoogstraat 3  •  Nijmegen  •  [024 ] 360 46 59
info@hoogstraatje.nl  •  www.hoogstraatje.nl
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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

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!

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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INVESTEER NÚ IN

Plafonds behoren tot de meest 
verwaarloosde elementen van een woning. 

En dat terwijl ze door hun onbedekte 
oppervlakte de woonruimte in sfeer 

bepalen. Plameco brengt hier al jaren 
verandering in. Door het plafond opnieuw 
vorm te geven bereikt u al in één dag een 
metamorfose van uw woonruimte waarin u 

zich meteen behaaglijk voelt. 

Interieur Techniek Beuningen (Plameco I.T.B.)
024 - 6776897  •  06 - 537 180 69  •  info@plamecobeuningen.nl

Of kijk op: www.plameco.nl voor de showroom bij u in de buurt

EEN MOOI TIJDLOOS PLAFOND

18



Plameco-plafonds zijn voor alle woonruimtes 
en zakelijke ruimtes geschikt. Ook in de 
zogeheten natte ruimtes komen de plafonds 
zeer goed tot hun recht omdat ze hygiënisch, 
afwasbaar, lichtecht, antistatisch en 
schimmelwerend zijn. 

Adviseur Ton Bleekman: “Al 25 jaar geef ik 
klanten advies, maak een plafondontwerp 
dusdanig dat dit aansluit bij hun woonstijl.  Of 
dit nu klassiek is of modern, tijdloos of retro. 

Wilt u meer weten?
Graag helpen wij u met de keuze van een nieuw plafond, dat specifiek naar uw wensen op maat wordt gemaakt. 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

EEN MOOI TIJDLOOS PLAFOND
Dat is natuurlijk het mooie van mijn vak: telkens mensen blij maken 
om zo hun ‘plafondprobleem’ op te lossen. Ná de montage van een 
Plameco-plafond kijkt de klant weer met een tevreden blik OMHOOG. 
Dat is zo’n mooie gewaarwording.”

Tevens heeft u eindelijk de kans om de verlichting dáar te plaatsen 
waar u dat al jaren wilde. Bestaande verlichting kan geïntegreerd 
worden, maar het is ook mogelijk het plafond te verfraaien met allerlei 
inbouwverlichting. Uw Plameco-plafond: Geen hak- en breekwerk, een 
isolerende werking, veel keus in kleur en structuur en uitgevoerd in 
zowel mat als hoogglans. 
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Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
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 Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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 aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Op zoek naar 
een veilig 
gevoel?

Spoorstraat 39B, Wijchen
024 64 510 99

info@besecured.nu
www.besecured.nu

Dorpsstraat 41, Groesbeek | www.vieskleed.nl

[NIEUW]

Pannenstraat 2B, 
Groesbeek 

024 - 2069516
www.iets-meer.com

Volg ons op Facebook!Volg ons op Facebook!

Van maat 34 t/m 56. 
Schoenen, tassen  
& accessoires.

We hebben ook baby- en kinderkleding



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA
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Tweede Walstraat 118, Nijmegen  |  024 - 32 33 832
info@amanne.nl  |  www.amanne.nl PLM Energy  |  Acacialaan 7, Lent  |  06-33306342  |  info@plm-energy.nl  |  www.plm-energy.nl

• Zonnepanelen

• Zonnedakpannen

• Zonneboilers

• LED verlichting

• Oplaad stations EV

• Warmte pompen 

• Koeltechniek

Wil je meer informatie? Neem dan nu contact op voor een persoonlijk gesprek!

Van advies en ontwerp tot aan het daadwerkelijk plaatsen van de apparatuur. 
We voeren alles zelf uit en ontzorgen onze klanten van a tot z. Zowel voor particulieren 
als bedrijven. Onze eigen mensen zijn vakkundig opgeleid en verstaan hun vak. En dat 
wordt gewaardeerd, we krijgen regelmatig complimenten van onze klanten.

Eerlijke energie
 van A tot Z

Zuster Evie Wijchen
Lokaal & Ambachtelijke
gemaakte lekkernijen

Interesse?
Zuster Evie Wijchen

De Lingert 5278, Wijchen
06-53678936

wijchen@zusterevie.nl

www.facebook.com/
zustereviewijchen

IN HARTJE NIJMEGEN

Tropische 
FeestlocatieTropische 
Feestlocatie

Verjaardag, huwelijk, familie- of bedrijfsfeest 
of andere redenen voor een feestje?

Wij helpen u graag verder met de invulling ervan.

U bent van harte welkom om onze locatie eens te bekijken.
Bel dan 06 - 161 024 00 Judine

Heumenseweg 28, Wijchen  |  024 - 642 23 83 
www.loeffenbloemdeco.nl

Carnavalskleding &
feestartikelen in Wijchen!

Het is pas 

ECHT FEEST 
als je bij Loeffen 

bent geweest

Heumenseweg 28, Wijchen  |  024 - 642 23 83 Heumenseweg 28, Wijchen  |  024 - 642 23 83 
www.loeffenbloemdeco.nl

Carnavalskleding &
feestartikelen in Wijchen!

Het is pas 

ECHT FEEST 
als je bij Loeffen 

bent geweest



PLM Energy  |  Acacialaan 7, Lent  |  06-33306342  |  info@plm-energy.nl  |  www.plm-energy.nl

• Zonnepanelen

• Zonnedakpannen

• Zonneboilers

• LED verlichting

• Oplaad stations EV

• Warmte pompen 

• Koeltechniek

Wil je meer informatie? Neem dan nu contact op voor een persoonlijk gesprek!

Van advies en ontwerp tot aan het daadwerkelijk plaatsen van de apparatuur. 
We voeren alles zelf uit en ontzorgen onze klanten van a tot z. Zowel voor particulieren 
als bedrijven. Onze eigen mensen zijn vakkundig opgeleid en verstaan hun vak. En dat 
wordt gewaardeerd, we krijgen regelmatig complimenten van onze klanten.

Eerlijke energie
 van A tot Z
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl
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Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl
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ALLES WORDT NOG 
OP AMBACHTELIJKE 
WIJZE GEMAAKT EN 
DAT PROEF JE.

Dé verwenwinkel  van Wijchen

Gratis 
bezorging in  
024 gebied
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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



Dé tegelspeciaalzaak van Malden, Nijmegen en omstreken

Frans Koolen, eigenaar van Tegelshop Doddendaal, is al ruim 40 jaar 
specialist op tegelgebied. Begonnen bij zijn oom kreeg hij al snel interesse 
in dit mooie vak en na enkele jaren heeft Frans de zaak overgenomen. Ruim 
20 jaar lang is hij ook zelf tegelzetter geweest.

De hoeveelheid kennis en ervaring die Frans in deze lange periode heeft 
opgebouwd is van onschatbare waarde. Het leuke van dit vak vindt Frans de 
omgang met de klant. Door zijn passie voor tegels en zijn materialenkennis 
kan hij hen van een professioneel advies voorzien, zodat de klant tot een 
juiste beslissing kan komen. Desgewenst komt hij bij u thuis om de vloer 

Frans &

Josje

Koolen

Tegelshop Doddendaal

is verhuisd van Nijmegen

naar Malden

50%
KORTING

40%
KORTING

30%
KORTING

20%
KORTING

We bestaan
50 JAAR!



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

c.q. wand in te meten en een offerte uit te brengen.
Inmiddels zijn wij al weer ruim een jaar gehuisvest 
in Malden. Ook hier hebben we wederom een 
uitgebreid assortiment tegels in vele formaten en 
volgens de laatste trends. Een tegelmonster kunt u 
altijd meenemen om de tegel bij u thuis te kunnen 
bekijken.

Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen, we staan u 
met plezier te woord en de koffie staat altijd klaar! Dé tegelspeciaalzaak van Malden, Nijmegen en omstreken

Tegelshop Doddendaal

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

op ons hele assortiment 
voorraadtegels!

Jubileumkortingen

50%tot



LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid

Vraag naar de voorwaarden in de deelnemende winkels.
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Woensdag 6 februari
STUKAFEST NIJMEGEN
Het Studentenkamerfestival, één 
avond waarop iedere bezoeker drie 
voorstellingen (muziek, theater, 
dans, film en meer! ) bijwoont op 
verschillende studentenkamers in 
Nijmegen. Iedere voorstelling duurt 
30 minuten, waarna de bezoekers 
een half uur de tijd hebben om naar 
het volgende optreden te gaan. 
Kom ook en geniet van de meest 
uiteenlopende acts!

Tijden:
Ronde 1 – 20:30 tot 21:00
Ronde 2 – 21:30 tot 22:00
Ronde 3 – 22:30 tot 23:00
Afsluiting in Brerbl tot 04:00 
www.stukafest.nl
Facebook: Stukafest

Donderdag 21 februari
HERDENKING 
BOMBARDEMENT
75 jaar geleden werd Nijmegen 
getroffen door een bombardement 
De stad stond in brand en de 
binnenstad werd verwoest.
Bijna 800 mensen kwamen om en 
talloze mensen raakte gewond.

Zoals ieder jaar wordt het 
bombardement herdacht met een 
kranslegging  bij De Schommel van 
het stadhuis en de herdenkings-
dienst in de Stevenskerk. Maar er 
gebeurd nog meer:

Lint van licht
De brandgrens van 3 kilometer 
moet om 20.00 uur zichtbaar zijn, 
hardlopers rennen met fakkels & led 
lichten de route. 300 zangers, 
zangeressen & instrumentalisten 
laten muziek klinken dichters & 
vertellers doen een voordracht op 
elke 150 meter van de brandgrens

Tijd: 19:30
Plaats: Raadhuishof, Nijmegen

Zondag 3 maart 
OPTOCHT KNOTSENBURG
Na maandenlang werk door de 
carnavalsverenigingen, wordt op 
de koopzondag van 3 maart alle 
fantastische bouwwerken aan het 
publiek getoond In een dol-dwaze 
optocht door de binnenstad.

Het grootste evenement van 
Knotsenburg krijgt dit jaar een 
aantal vernieuwde elementen. Meer 
versiering, muziek maar ook een 
aanpassing in de prijzen die er te 
winnen zijn. 
Dit alles om klaar te zijn voor de 
toekomst en er een nog groter en 
mooier feest van te maken voor 
deelnemer en bezoeker. 
De winkels zijn open en veel cafés 
en kroegen doen mee, dus je kunt 
je prima de hele dag vermaken in 
het centrum van Nijmegen.
Kom jij ook?

Tijd: 14:00
Plaats: Centrum Nijmegen
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CARDO THEATER
JEANS – BLAME IT ON THE BOOGIE 
WO 20 FEBRUARI

Met de afgelopen theatershows Magic en A Brand New 
Day is Jeans op succesvolle wijze een geheel nieuwe 
weg in geslagen. Met nieuwe, jonge talenten in de cast 
en verhipping in setting, muziek en choreografie; het 
zorgde voor enthousiaste reacties van publiek, theaters 
en pers.

Met Blame it on the Boogie zet Jeans die stijgende lijn 
voort met een geheel nieuwe productie die wederom 
garant zal staan voor een spetterend muzikaal feest 
en een lust voor het oog, voor jong en oud! Met een 
nieuwe cast wordt u meegenomen op een swingende 
reis langs diverse muziekstijlen en grote hits; zowel die 
van vandaag de dag als uit de jaren 90, terug tot aan 
de jaren 50. Stilzitten zal onmogelijk zijn!

‘Put on your dancing shoes, come on down and boogie 
with us all night long!’

Datum: 20 februari: 20.00 uur
Plaats: Nijmeegsebaan 9, Groesbeek
Kosten: € 12,50
www.cardotheater.nl

Kijk voor alle leuke #kidsprooftips 
op www.kidsproof.nl

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

10 FEBRUARI 
DEMONSTRATIE BOEKDRUKKEN 
In Museum Kasteel Wijchen kun je in het kader van de 
expositie ‘Strengels & Letters’ kennismaken met het 
ambacht boekdrukken in de tijd van de middeleeuwen. 
Een reenactor demonstreert hoe een drukpers in die tijd 
werkte. Ook kun je onder begeleiding zelf 
gaan drukken met deze 
oude drukpers.

Museum Kasteel Wijchen; 
10 februari 13.00-17.00 uur; 
inbegrepen bij 
museumticket

17 FEBRUARI 
MEERMEISJE (6+)
Het verhaal van een jonge zeemeermin die haar familie, 
haar waterwereld én haar stem opgeeft uit liefde voor een 
jongen van het land en de drang om te dansen. In deze 
vertelling verkoopt het Meermeisje in plaats van haar ziel 
haar stem aan de Zeeheks, in ruil voor een paar prachtig 
dansende benen. Het is een vrije bewerking van het 
sprookje van Hans 
Christiaan Andersen: de 
kleine zeemeermin. Deze 
jeugdopera is i.s.m. Opera 
Zuid en Ragazze Quartet.

Stadsschouwburg 
Nijmegen; 
14.00 uur; € 20,05

werkte. Ook kun je onder begeleiding zelf 
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