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HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!



SPEEL BEWUST 18+
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Geldig t/m 30 april 2019 in Holland Casino Nijmegen.

WINNING WEDNESDAY
ONTVANG GRATIS 
€10,- SPEELGELD

ZET IN OP PASEN
GENIET VAN EEN LUXE 
LUNCH VOOR €7,50
RESERVEER ALVAST UW TAFEL 
VIA 024 - 381 63 81

10 & 24 APRIL
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  Rijk van Nijmegen Bruist
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Nederland Bruist B.V.
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  Like ons op facebook.com/nederlandbruist

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Rijk van Nijmegen Bruist is een merknaam en eigendom 
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mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
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Beauty Firm  |  Oude Reekstraat 5, Beuningen  |  06 19 00 9300  |  info@beautyfi rm.nl  |  www.beautyfi rm.nl

Beautyfi rm biedt afslankbehandelingen en 
silhouetverbeteringen aan met het meest 
geavanceerde apparaat op dit gebied. 
Wij maken gebruik van ultrasound en 
elektrostimulatie, wat leidt tot spectaculaire  
successen. Gemiddeld verlies je al 10 cm 
tijdens de eerste proefbehandeling.

De volgende zones
kunnen behandeld worden:

• buikrol boven of onder de navel
• lovehandles
• knieën
• taille
• binnekant dijbenen
• billen
• achter- of bovenkant armen

Plaatselijk
afslanken?
Het kan!

Een proefbehandeling
nu voor € 35,-

Kom je samen dan betaal je 
€ 30,- per persoon!
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is 
het pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer 
achter de rug. Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen 
maar fijn dat die koudere, natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige 
dagen, maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer 
worden. Dus kom maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van 
de koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere 
dagen. Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? 
En ook Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar 
dé monumentenstad die alles heeft; bruisend Haarlem. Wist je dat 
deze oude stad iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen we je 
graag meer over. Net zoals bruisende ondernemers als Alex Ulijn 
en Kampeer Oase Elst je maar al te graag meer vertellen over hun 
eigen bedrijf. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.

Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem

BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem
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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!

Breed assortiment
“We beschikken over een breed assortiment”, 
vertelt Edward. “Zo hebben we outdoor 
kleding voor jong en oud. Tegenwoordig 
hebben we veel langere, mooi gesneden, 
waterdichte jassen die je niet alleen kunt 
dragen op vakantie, maar ook als je je 
kinderen naar school brengt of naar je 
werk gaat.” Daarnaast vind je bij Bever je 
complete kampeeruitrusting: Van klamboes 
en rugzakken tot slaapzakken en tenten. Dus 
zeker de moeite om een bezoek te brengen 
aan Bever in de Marikenstraat in Nijmegen.

Aparte schoenenafdeling
“Op onze schoenenafdeling verkopen 
we niet alleen wandelschoenen van alle 
bekende merken, maar ook alles wat je nodig 
kunt hebben bij het wandelen, zoals sokken 
en heuptassen. Afhankelijk van wat je precies 
gaat ondernemen (af en toe een wandeling 
of de Vierdaagse) kijken we welke schoen 
het beste bij jou past. Eventueel aangevuld 
met een inlegzooltje dat zorgt voor meer 
stabiliteit en eventuele klachten vermindert.”

Dé mooiste winkelstraat 
van Nijmegen

Buiten begint bij  Bever
Vanaf het allereerste begin is outdoor 
specialist Bever gevestigd in de 
levendige Marikenstraat. Menigeen is 
bij binnenkomst aangenaam verrast 
door de omvang van de winkel. 
Liefhebbers van het buitenleven 
kunnen hier zeker hun hart ophalen!

Via www.marikenstraat.nl houden we je op de hoogte van 
alle evenementen, activiteiten, nieuwtjes & gebeurtenissen 
in de meest bruisende straat van Nijmegen!
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Bever   |   Marikenstraat  2-4 ,  Ni jmegen  |   024-3889060  |   www.bever .nl

Buiten begint bij  Bever
De bomen op het Raadhuisplein en het 
Koningsplein zijn dan weer voorzien van 
prachtige kunstgladiolen. 

Ook voor 2019 hebben we rondom 
de Nijmeegse Vierdaagse weer een 
leuke winactie. Men kan een paar oude 
schoenen inleveren bij Hugo Boss in 
de Marikenstraat. Hieruit wordt een 
selectie gemaakt van de 10 paar mooiste 
schoenen. Via de Facebookpagina van de 
Marikenstraat kan men stemmen op het 
mooiste paar. De vier personen met de 
meeste stemmen voor zijn of haar paar 
schoenen, winnen een prijzenpakket.

Betty Barclay
Bever
Cape Cod Fashion
Charlie & Goods
Claudia Strater
Comma
Cotton Club
Daily Fresh
Dekker v.d. 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

Bever

“Goed materiaal 
is het halve werk”

Tip:
Je kunt bij Bever ook terecht voor een 
aantal speciale services: Het professioneel 
reinigen van donskleding en slaapzakken, 
en het repareren van schoenen.

Enthousiast team
“Vanuit onze eigen ervaring en onze 
kennis van de producten, denken we 
actief met je mee. Wat zijn jouw wensen 
en wat heb je precies nodig om datgene 
te kunnen doen wat je wilt? We willen 
niet dat jij dadelijk ergens ‘in the middle 
of nowhere’ opeens begint te twijfelen 
aan je materiaal. Alle reden om de tijd 
te nemen voor een passend advies. En 
ondertussen proberen we je ook nog 
enthousiast te maken om buiten op te 
zoeken!”

De Marikenstraat te Nijmegen zal 
binnenkort weer voorzien zijn van 
prachtige Vierdaagse decoratie! In de 
straat zullen overspanningen hangen met 
daaraan kleurrijke vlaggen en schoenen. 



BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win

SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl
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BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win

SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
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Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl
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Al 25 jaar legt Alex Ulijn tuinen aan in Uden en 
de verre omgeving. Oorspronkelijk begonnen 
met het aanbrengen van bestrating, maar al 
snel kwam daar het groenwerk bij. Van het 
allereerste ontwerp tot het reguliere onderhoud; 
Alex Ulijn en zijn team nemen desgewenst alles 
uit handen.

Met passie voor groen

WE HOUDEN PAS OP ALS DE 
KLANT HELEMAAL TEVREDEN IS



“Ik heb twee vaste mannen die al 17 jaar voor me werken”, 
vertelt Alex. “Daar kan ik mee lezen en schrijven. In drukke 
tijden of bij grotere klussen betrek ik nog wat extra mensen, 
stuk voor stuk vaklui, bij wat we doen.”

Groot en klein  “Geen klus is ons te min. We doen zowel 
grote als kleine projecten. Of je nu een tuin hebt van 5 of 500 
m2, wij kunnen er altijd iets moois van maken. In het eerste 
gesprek inventariseren we wat je wensen zijn en geven we 
vanuit onze deskundigheid aan wat er allemaal mogelijk is 
om je droomtuin te realiseren.”

Van a tot z  “We planten niet alleen groen, maar doen 
bijvoorbeeld ook alle noodzakelijke grondwerkzaamheden, 
brengen bestrating aan bij o.a. terrassen, opritten en paden, 
en maken houten overkappingen. En natuurlijk hoort een 

Alex Ulijn Tuinaanleg  |  Luitstraat 30, Uden  |  06-23033390  | info@alexulijn.nl  |  www.alexulijn.nl

BRUISENDE/ZAKEN

verlichtingsplan er tegenwoordig ook bij. We denken 
actief met je mee. Alles om ervoor te zorgen dat je straks 
lekker kunt genieten van je tuin.”

Eén contactpersoon  “Als klant heb je altijd te maken 
met één contactpersoon, dat ben ik. Ik regel alles wat er 
nodig is en zorg ervoor dat alles goed loopt. Als er iets is, 
kun je ook bij mij terecht. Zo houden we het vertrouwd en 
overzichtelijk. Sowieso zorgen we dat het allemaal weer 
netjes is als we klaar zijn met de klus en we doen ook nog 
eens ons best om het een beetje leuk te houden voor de 
mensen.” 

De klant voorop  “We werken keihard en houden 
pas op als de klant helemaal tevreden is. Als jij blij en 
enthousiast bent, hebben we het goed gedaan!”

Met passie voor groen
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PLM Energy  |  Acacialaan 7, Lent  |  06 333 06 342  |  info@plm-energy.nl  |  www.plm-energy.nl

• Zonnepanelen

• Zonnedakpannen

• Zonneboilers

• LED verlichting

• Oplaadstations EV

• Warmte pompen 

• Koeltechniek

Energiebesparing is naast hot tevens noodzakelijk, óók voor de generatie na ons. 

Terugverdientijd van zonnepanelen ligt gemiddeld rond de 6 jaar. Investeren in een mooi 
product waarvan de levensduur nu al boven de 25 jaar ligt,
 met een opbrengst garantie van 90%.  Wanneer u als particulier geen plek heeft om deze 
te plaatsen er zijn andere manieren om in zonnepanelen te investeren. Voor de MKB’er 
kunnen subsidies worden aangevraagd. Wij staan u graag te woord.

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

Eerlijke energie
van A tot Z
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DITJES/DATJES

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven
   hangen, bespreekbaar te maken.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten. 
  Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Hoe ga jij deze Koningsdag vieren? 

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

LENTEKRIEBELS
Heerlijk, het is weer voorjaar. Lammetjes in de 
wei, vlinders fladderen rond en alles staat 
weer in bloei... Helaas is niet iedereen blij met 
het voorjaar, voor velen start met het voorjaar 
ook weer het hooikoortsseizoen. 

Snotteren, niezen, benauwdheid; allemaal 
klachten die veel voorkomen bij mensen met 
hooikoorts. 

Bij ons in de praktijk maken wij gebruik van 
medical taping om de klachten te verminderen.  
Al veel van onze patiënten hebben hier hun 
klachten door zien verminderen of zelfs geheel 
door zien verdwijnen, in veel gevallen medicijnen 
niet meer nodig. 

Loop niet langer onnodig rond  
met deze klachten, heeft u 
hooikoorts? Maak een afspraak!    
Neem hiervoor contact op  
met 024-3558830. 

Stop nu met niezen
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ALLES WORDT NOG 
OP AMBACHTELIJKE 
WIJZE GEMAAKT EN 
DAT PROEF JE.

Dé verwenwinkel  van Wijchen

Gratis 
bezorging in  
024 gebied

18



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



Beauty Firm  |  Oude Reekstraat 5, Beuningen  |  06 19 00 9300  |  info@beautyfi rm.nl  |  www.beautyfi rm.nl

Beautyfi rm biedt afslankbehandelingen en 
silhouetverbeteringen aan met het meest 
geavanceerde apparaat op dit gebied. 
Wij maken gebruik van ultrasound en 
elektrostimulatie, wat leidt tot spectaculaire  
successen. Gemiddeld verlies je al 10 cm 
tijdens de eerste proefbehandeling.

De volgende zones
kunnen behandeld worden:

• buikrol boven of onder de navel
• lovehandles
• knieën
• taille
• binnekant dijbenen
• billen
• achter- of bovenkant armen

Plaatselijk
afslanken?
Het kan!

Een proefbehandeling
nu voor € 35,-

Kom je samen dan betaal je 
€ 30,- per persoon!



Beauty Firm  |  Oude Reekstraat 5, Beuningen  |  06 19 00 9300  |  info@beautyfi rm.nl  |  www.beautyfi rm.nl

Beautyfi rm biedt afslankbehandelingen en 
silhouetverbeteringen aan met het meest 
geavanceerde apparaat op dit gebied. 
Wij maken gebruik van ultrasound en 
elektrostimulatie, wat leidt tot spectaculaire  
successen. Gemiddeld verlies je al 10 cm 
tijdens de eerste proefbehandeling.

De volgende zones
kunnen behandeld worden:

• buikrol boven of onder de navel
• lovehandles
• knieën
• taille
• binnekant dijbenen
• billen
• achter- of bovenkant armen

Plaatselijk
afslanken?
Het kan!

Een proefbehandeling
nu voor € 35,-

Kom je samen dan betaal je 
€ 30,- per persoon!

www.christiannelingerie.nl 

DE MOOISTE MERKEN  •  DE LEUKSTE BADMODE  •  DE BESTE SERVICE

Wijchen
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Benen 
€ 39,-

Armen 
€ 39,-

Bikinilijn 

€ 29,-

Oksels 

€ 19,-

De Balmerd 12B, Beuningen  |  06-40709075
info@all4esthetics.com  |  www.all4esthetics.com

GEEN LAST 
MEER VAN 

ONGEWENSTE 
HAARGROEI



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win
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Bij Eltink Interieur in Wijchen

Évidence is een mooie collectie banken en fauteuils van 
Leolux die zich laten kenmerken door een compacte 
vormgeving en een verfi jnde afwerking. Deze banken hebben 
een actief comfort en zijn beschikbaar in veel verschillende 
afmetingen en uitvoeringen. Zo zit er qua comfort én qua 
uiterlijk altijd een favoriet voor u bij!

Boavista

Catalpa

Paian

Saga

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

VOLOP NIEUWE
COLLECTIES &
AANBIEDINGEN
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Prodigy CellGlow van Helena Rubinstein, € 340,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Le Wrap Vitaminé van Qiriness, € 35,90  www.iciparisxl.nl 
4. L’Essentiel Fond de Teint Éclat Naturel van Guerlain, € 55,-  www.guerlain.nl 

 5. Renewed hope in a jar peeling mousse van philosophy, € 29,-  www.iciparisxl.nl
6. Blush Alphabet van Lancôme, € 48,-  www.lancome.nl

Lekker fris
5

4

2

3

6

1

BEAUTY/NEWS

April is zo’n maand dat het al zomers warm kan zijn, maar ook 
nog fris. Deze producten zijn fris omdat ze je laten stralen, je 
een lenteachtig gevoel geven en een jonge uitstraling. 

7. OXYGEN-GLOW Super-perfecting radiance cream van Filorga, € 39,90  www.iciparisxl.nl
8. RE-FRESH hydrating beauty mist van Clarins, € 19,50  www.clarins.nl

9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.nl
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl

fris

9

10

12

11

8
7
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Alles voor 
op de 
camping
Meer dan 5.000 artikelen op voorraad

28



Enorme keuze
“Ons assortiment bestaat uit meer dan 5.000 
artikelen”, vertelt Azuëra. “Van (voor)tenten, 
luifels en kampeermeubelen tot luchtbedden, 
slaapzakken en caravanaccessoires; de keuze 
is enorm. Mensen die hier voor het eerst 
komen, zijn vaak onder de indruk van de 
uitgebreidheid van ons assortiment. We gaan 
voor de beste kwaliteit, dus we kiezen bewust 
voor gerenommeerde merken als Crespo, Kampa, 
Dukdalf en vele andere. Mochten we iets niet op 
voorraad hebben, dan kunnen we het bijna altijd 
wel bestellen.” Service en klantvriendelijkheid 
staan bij Kampeer Oase Elst dan ook voorop.

De grootste in gasflessen
Kampeer Oase Elst is dé leverancier voor 
gasflessen (en vullingen) in Elst en directe 
omgeving. “Niet alleen gasflessen voor de 
kampeervakantie, maar ook voor gebruik thuis  
voor buitenkeuken barbecue, terrasverwarmer en 
op de boot. Uiteraard voorzien wij je graag van 
een deskundig advies.”

Service, reparatie en onderhoud                       
Inpandig zit Caravan & Camper Service Elst, 
welke beschikt over een werkplaats, waar 
je terecht kunt voor reparatie en onderhoud 
van je caravan, camper en vouwwagen, 
maar bijvoorbeeld ook boottrailers en 
aanhangwagens. Je kunt kiezen tussen een 
onderstelbeurt (chassis) of een volledige 
onderhoudsbeurt met FOCWA-keuringsrapport. 
Uiteraard behoort de gaskeuring voor de 
camper ook tot de mogelijkheden, evenals 
schadetaxatie en -herstel. “Wij zorgen dat je 
weer veilig op pad kunt.”
 
Showdagen
Op zaterdag 13 en zondag 14 april 
bent u van harte welkom tijdens de 
showdagen. Er zijn demonstraties en er staat 
buiten van alles opgesteld op het terrein. Breng 
jezelf alvast in kampeerstemming en geniet 
ondertussen van een hapje en een drankje 
terwijl de kinderen zich vermaken op het 
springkussen. Gratis entree.

De ouders van Azuëra Maas zitten al sinds begin jaren ’70 in 
de caravan/kampeerbranche. Toen Azuëra het familiebedrijf in 
2010 overnam, besloot ze dit te doen in de vorm van een winkel 
gespecialiseerd in kampeerbenodigdheden in Elst. Op een 
oppervlakte van maar liefst ruim 1.000 m2 vind je alles wat je 
maar nodig kunt hebben bij het kamperen.

Kampeer Oase Elst  |  Newtonweg 4, Elst
0481 351 580  |  info@kampeeroase.nl

www.kampeeroase.nl

BRUISENDE/ZAKEN



Heerlijk het voorjaar en de zomer vieren op eigen terras, 
beschut onder een knikarmscherm! Gezellig met fami-
lie en vrienden genieten van een verkoelend drankje, of 
heerlijk met een boek in de tuinstoel liggen. Shadow De-
sign Holland b.v. heeft voor elk terras de juiste oplossing 
als het om knikarmschermen gaat. Verleng de zomerdag 
met terrasverwarming en verlichting onder het scherm!
Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Speciaal voor lezers van Bruist: houd het koel deze
zomer, op terras en in huis. Pak dit voordeel!

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

Levering aan particulieren, bedrijven en instellingen in het hele 
land. Neem contact op voor advies en een vrijblijvende offerte.

BRUIST
ACTIE:
Knikarmscherm
type PICA incl.
motor + afstands-
bediening.

Prijsvoorbeeld:
400 x 250 cm nu

€ 979,-
(excl. montage)

incl. afstands-
bediening!

incl. elektrische 
bediening!

Terrasscherm Pica

ZipScreen 95 XS
windvast met rits!

BRUIST
ACTIE:
ZipScreen 95 XS windvast met 
rits, aan beide zijden aan het 
doek gelast. Het doek blijft in 
alle standen windbestendig.

Prijsvoorbeeld:
120 x 180 cm nu

€ 380,-
(excl. montage)

Heerlijk het voorjaar en de zomer vieren op eigen terras, 
beschut onder een knikarmscherm! Gezellig met fami-
lie en vrienden genieten van een verkoelend drankje, of 
heerlijk met een boek in de tuinstoel liggen. Shadow De-
sign Holland b.v. heeft voor elk terras de juiste oplossing 
als het om knikarmschermen gaat. Verleng de zomerdag 
met terrasverwarming en verlichting onder het scherm!
Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Speciaal voor lezers van Bruist: houd het koel deze
zomer, op terras en in huis. Pak dit voordeel!

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

Levering aan particulieren, bedrijven en instellingen in het hele 
land. Neem contact op voor advies en een vrijblijvende offerte.

BRUIST
ACTIE:
Knikarmscherm
type PICA incl.
motor + afstands-
bediening.

Prijsvoorbeeld:
400 x 250 cm nu

€ 979,-
(excl. montage)

Heerlijk het voorjaar en de zomer vieren op eigen terras, 

incl. afstands-
bediening!

incl. elektrische 
bediening!

Terrasscherm Pica

ZipScreen 95 XS
windvast met rits!

BRUIST
ACTIE:
ZipScreen 95 XS windvast met 
rits, aan beide zijden aan het 
doek gelast. Het doek blijft in 
alle standen windbestendig.

Prijsvoorbeeld:
120 x 180 cm nu

€ 380,-
(excl. montage)
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als het om knikarmschermen gaat. Verleng de zomerdag 
met terrasverwarming en verlichting onder het scherm!
Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Speciaal voor lezers van Bruist: houd het koel deze
zomer, op terras en in huis. Pak dit voordeel!
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sign Holland b.v. heeft voor elk terras de juiste oplossing 
als het om knikarmschermen gaat. Verleng de zomerdag 
met terrasverwarming en verlichting onder het scherm!
Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Speciaal voor lezers van Bruist: houd het koel deze
zomer, op terras en in huis. Pak dit voordeel!
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Bij Tenerife heb je acht van de tien dagen een reële kans om walvissen en dolfi jnen 
te spotten, omdat diverse soorten het hele jaar in de Canarische archipel vertoeven. 

In mei en juni komen daar nog diverse soorten bij die rondom Tenerife halt 
houden tijdens hun jaarlijkse trektocht door de Atlantische Oceaan.

De zuidwestkust van Tenerife is één van de meest geschikte 
plaatsen om dolfi jnen en walvissen gade te slaan. Je kunt er 
meer dan twintig verschillende soorten waarnemen, van 
de tuimelaar en de blauwe vinvis tot de bultrug en de orka. 
Grienden en tuimelaars kun je bijna het hele jaar door zien 
omdat zij er hun ‘thuisbasis’ hebben. De andere soorten 
komen in mei en juni langs Tenerife.

Verrekijker en telelens
De verschillende soorten identifi ceren is niet altijd eenvoudig, 
maar voorzien van een verrekijker of een fototoestel met 
een telelens lukt het wel. De lengte, de vorm van hun kop, 
ruggenvin en staart, hun kleur en hun gedrag maken veelal 
het onderscheid. Gespecialiseerde bootexcursies geven je 
de kans om deze vaak immense zeezoogdieren van dichtbij 
gade te slaan. Deze bootexcursies zijn strikt gereglementeerd. 
De schippers moeten een veiligheidsafstand tot de dieren 
in acht nemen en moeten zo nodig ook hun motoren 
uitschakelen om hen niet te storen.

TenerifeWalvissen
     spotten bij

en dolfi jnen

NEEM EEN
FRISSE DUIK 
TUSSEN DE 
DOLFIJNEN

Onvoorspelbaar
De meeste bootjes vertrekken vanaf Los 
Cristianos, Puerto Colón en Los Gigantes.
Er worden uiteenlopende excursies 
aangeboden van twee tot vijf uur met 
kleine, middelgrote en grote boten waarop 
soms ook een maaltijd wordt geserveerd. 
Tijdens enkele excursies krijg je ook de 
kans om een frisse duik te nemen in een 
baai of om tussen de dolfi jnen te zwemmen.

Weet wel dat het gedrag van de dieren niet 
altijd voorspelbaar is. Het wordt bepaald 
door het tijdstip van de dag, de stroming, 
de condities op zee, het beschikbare 

Tenerife
BRUIST/REIZEN

voedsel, enzovoort. Niettemin zijn de 
dieren vrijwel altijd bijzonder actief, 
maar zij bepalen of en hoe zij zich willen 
vertonen aan nieuwsgierige toeristen.

Frisse zeebries
Omdat de zee soms wat onstuimig 
kan zijn en de boot kan schommelen 
of bruusk kan neerploffen op het 
wateroppervlak, is het handig om 
eventuele voorzorgsmaatregelen te 
nemen tegen zeeziekte. Neem zeker 
ook een water- en winddicht jack mee, 
omdat de zeebries het soms fl ink wat 
koeler maakt dan op het strand.
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De Universal Contour Wrap Classic Elite behandeling, in 
combinatie met het Chrysalis apparaat, gaat weer een stap 
verder dan de Classic Wrap behandeling. Het combineert het 
huidverstevigingseffect van de originele behandeling nu met 
spierverstrakking in slechts één eenvoudige behandeling.

Universal Contour Wrap Elite

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

Beauty & Wellnesscare Luna 
‘The Health & Lifestyle 
Salon’ 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.

De Elite Body Wrap, hoe gaat deze unieke 
behandeling in zijn werk?
•  Je wordt door de specialist opgemeten op 18-tal bepaalde 

punten van het lichaam
•  Er worden electro-stimulatiebanden aangebracht op je buik 

en bovenbenen
•  De steunwindsels worden dan aangebracht met gebruik 

van gespecialiseerde wikkeltechnieken. Vervolgens lig je 
35 minuten lang op onze elektrische warmtedeken, terwijl de 
behandeling zijn werk doet

•  Na 35 minuten worden de wikkels verwijderd. Je zult versteld 
staan van de resultaten op het gebied van centimeterverlies

De directe warmte zorgt ervoor dat het lichaam gaat 
ontspannen en opent de huidporiën. Hierdoor worden de 
gifstoffen nog sneller door de klei oplossing afgevoerd en wordt 
de bloedsomloop versneld waardoor ook het lymfesysteem 
sneller gaat werken. 

Wil je weten hoe Chrysalis werkt?  
Bel voor meer informatie, kom langs 
of ga naar de website.

Eva van Kollenburg

IN APRIL
Universal Contour 

Wrap Elite 
VAN € 99,50 

VOOR € 89,50! 



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

WAT BETEKENT UW LAGE  
RUGPIJN?

Of u nu wilt zitten, liggen, lopen en 
lang moet staan, lage rugpijn 
belemmert u in elke activiteit. 
Spier spanning en wervelblokkades 
zorgen voor deze pijn maar wat vertelt 
deze rugpijn u eigenlijk?

Lage rugpijn is een van de meeste voorko-
mende klachten. Als u hier niets aan doet 
kunnen de gevolgen op latere leeftijd heel 
groot zijn. De pijn in uw rug ontstaat niet 
zomaar.  Het kan wel heel veel uiteenlopen-
de oorzaken hebben. Het vertelt uw in ieder 
geval dat er iets mis is en er iets aan gedaan 
moet worden. Maar wat?  
Onze specialisten helpen u graag met het 
beantwoorden van die vraag. In veel geval-
len zijn oefeningen al geprobeerd, zonder 
resultaat.

Onze fysiotherapeuten en chiropractoren 
doen een uitgebreid lichamelijk onderzoek en 
analyseren uw gewoontes. Op basis daarvan 
volgt een advies of behandelplan voor een 
blijvend resultaat. 

Benieuwd? Maak een afspraak voor 
een gratis screening door te bellen 
naar 024-358 5905.

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE      • CHIROPRACTIE      • SPORT

GRATIS

SCREENING 

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS!

GRATIS MEDISCHE FITNESS TIJDENS HET BEHANDELTRAJECT 

9,1

LAGE RUGPIJN?

Serie_Nijmegen Bruist_162x162.indd   8 27-02-19   09:34



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



Frans & Josje Koolen

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

Tot 50% 
jubileumkorting!

Dé tegelspeciaalzaak van Malden, Nijmegen en omstreken
Tegelshop Doddendaal

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

50%
KORTING

40%
KORTING

30%
KORTING

20%
KORTING

Wegens ons 50-JARIG BESTAAN tot 50% JUBILEUMKORTING op ons
héle assortiment aan voorraadtegels. Tegels aanschaffen is nu zo gedaan.

JE VINDT ZE BIJ ONS!

houtlook tegels?

Niet van echt hout te onderscheiden!
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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

Heumenseweg 192, Wijchen  |  024-6412218  |  info@stfrans.com  
www.stfrans.com

Sint Frans
Zalen-Bowling -Restaurant-Manege

Heerlijk bowlen!
Bruiloften-Personeelsuitjes-
Kinderfeestjes met ponyrijden 
en/of bowlen-Zalen tot 500 
personen. Mogelijkheid tot 
afhuren van 8 bowlingbanen  
en restaurant met bar voor 
speciale gelegenheden. 
Familiefeesten met voor de 
kinderen een luchtkussen.

RESERVEER  
NU OP

 024-6412218

Tweede Walstraat 118, Nijmegen  |  024 - 32 33 832  |  info@amanne.nl  |  www.amanne.nl

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

IN HARTJE NIJMEGEN

Tropische 
FeestlocatieTropische 
Feestlocatie



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

Komt u met Pasen ook genieten  
van onze heerlijke Paasbrunch?

Voor maar € 19,50 kunt u op  

1ste Paasdag  

heerlijk komen genieten van  
de lekkerste 

paasgerechten.

 Wist u dat wij ook uw 
vergaderarrangement  
kunnen organiseren?
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Heb jij ook lente kriebels?
 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

Heb jij ook lente kriebels?
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.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95



Heb jij ook lente kriebels?
 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

Heb jij ook lente kriebels?
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.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95

41



Specialist in maatwerk
Maar voor de rest van je woning 
vind je bij HG Woonidee een zeer 
uitgebreid assortiment. “Wij staan 
voor kwaliteit en verkopen meubels 
die je niet op elke hoek van de straat 
tegenkomt. Bovendien zijn wij echt 
specialist in maatwerk. Kasten, 
keukens, salontafels en schuifdeuren 
voor kastenwanden, wij maken ze 
allemaal speciaal voor de klant op 
maat en dat geheel in eigen beheer 
om de hoogst mogelijke kwaliteit 
te kunnen garanderen.” Overigens 
kun je bij HG Woonidee ook terecht 
voor de styling van je woning. “Dat 
totaaladvies is zelfs een van onze 
specialismen; onze interieurstylisten 
helpen je maar al te graag met 
professioneel advies voor de inrichting 
van jouw woning.”

Houd je van klasse en kwaliteit, dan kunnen we je zeker 
aanraden om eens een kijkje te gaan nemen bij meubelzaak 
HG Woonidee in Wijchen. “Bij ons vind je praktisch alles 
voor je woning”, aldus eigenaar Roel van Elk. “Alleen voor 
de badkamer moet je ergens anders naartoe.”

HG Woonidee  |  Eigenaar: Roel van Elk

Edisonstraat 4, Wijchen  |  024-6419919  |  www.hgwoonidee.nl

Alles voor je interieur
Kwaliteit en service
HG Woonidee bestaat inmiddels 
alweer 65 jaar en is daarmee 
uitgegroeid tot een waar begrip 
in de regio. “Al die jaren staan 
wij al garant voor een zeer hoge 
kwaliteit, een top service en een 
onderscheidend aanbod. Helaas 
willen mensen nog weleens denken 
dat we te duur zijn, maar dat is 
absoluut niet het geval. Goedkoop 
zijn we niet, maar bij ons krijg je als 
klant altijd echt waar voor je geld.”

Op zoek naar nieuw interieur? 
Loop dan zeker eens binnen bij 
de showroom van HG Woonidee in 
Wijchen en laat je inspireren.



BRUISENDE/ZAKENAlles voor je interieur

Voor wie van KLASSE en KWALITEIT houdt



Donderdag 11 APRIL
CABARESTAFETTE
De formule van Cabarestafette is simpel: drie 
aanstormende cabarettalenten, voor de prijs van 
één. Een mooie kans om kennis te maken met 
cabaretiers. Vaak gaat het om winnaars van de 
verschillende cabaretfestivals. Ontdek drie 
aanstormende talenten voor de prijs van één!
Elke avond betreden drie nieuwe talenten het 
podium, elk met een geheel eigen stijl. De 
deelnemers zijn vaak winnaars van verschillende 
cabaretfestivals. De Cabarestafette geeft hen de 
kans om voor een groot publiek te spelen, 
podiumervaring op te doen en hun spel te verfijnen.

Wie jong, bruisend cabarettalent wil ontdekken, 
komt naar de Cabarestafette.

Datum: 11 april
Tijd: 20.00 uur
Entree: € 21,-, € 18,50, € 16,-
Locatie: Stadsschouwburg

Donderdag 18 APRIL
BUNUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES
Een geweldige Spaanse film waarin de beroemde 
surrealistische filmmaker Buñuel gevolgd wordt op een 
cruciaal moment in zijn carrière.

Een fantastische vertelling, de meester van het 
surrealisme waardig. Met het maken van een 
documentaire in het armste gebied van Spanje wordt 
Buñuel volwassen als mens en kunstenaar. Hij zet de 
waarheid op expressionistische wijze naar zijn hand, 
maar leert ook dat hij met zijn talent iets kan betekenen 
voor andere mensen. Buñuel belandt midden in een 
persoonlijk en financiële crisis. Na het enorme schandaal 
die de film L’Age d’Or veroorzaakte, gemaakt door 
Buñuel en Salvador Dali samen, zat Buñuel volkomen 
aan de grond. De extreem arme bewoners wonen er 
in middeleeuwse omstandigheden in een labyrint van 
piepkleine hutjes. De beelden van toen zijn nog steeds 
bijzonder indrukwekkend en hartverscheurend. Alsof 
je in een tijdmachine bent gestapt. Door in kleurrijke 
animatie te verbeelden hoe deze originele zwartwit 
beelden tot stand kwamen en soms gecreëerd werden, 
krijgt de film een bijna zelfde surrealistische kwaliteit als 
de films waar Buñuel zo beroemd om zou worden. 

Datum: 18 april
Entree:  € 10,00 
Locatie: Lux
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CARDO THEATER
THE KIK
HERTAALT!
11 APRIL

In het nieuwe seizoen houdt The Kik vast aan het idee 
om in hun theatershows iets totaal anders te brengen 
dan op de reguliere podia en festivals.  Hun optredens 
als huisband van De Wereld Draait Door kregen 
bekendheid omdat de band maandelijks bekende hits 
hertaalde en daarmee anticipeerde op de gesprekken 
aan tafel. Hierna kwam van vele kanten de vraag om 
liedjes van een nieuwe, Nederlandse tekst te voorzien.
Zo ontstonden de afgelopen jaren meer dan veertig 
nieuwe liedteksten die veelal vaak eenmalig werden 
uitgevoerd bij onder andere Giel Beelen (Schuilen Bij 
Jou, In Your Arms van Chef’ Special), De Beste Zangers 
Van Nederland (Wat Je Achterliet, Rolling In The Deep 
van Adèle), Radio 1 (Bankje In De Zon, Sunny 
Afternoon van The Kinks) en De Zomer Voorbij (Het 
Wordt Weer Zomer, Massachusetts van The Bee Gees). 
Voor dit nieuwe programma maakte The Kik een 
selectie uit dit repertoire en vertelt Dave von Raven  
op humoristische wijze de achterliggende verhalen.
 
Datum: 11 APRIL 2019, 20.30 uur
Plaats: Nijmeegsebaan 9, Groesbeek
Kosten: € 20,10
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!

7 APRIL
DE POORT WEER OPEN!
In een notendop krijg je te zien wat er allemaal op het 
programma staat bij Kasteel Hernen in 2019. Naast 
natuurlijk de rondgang met de 'pratende' lamp zijn er 
allerlei ambachtsdemonstraties, historische figuren, 
middeleeuwse kluchten, kinderactiviteiten, speciale 
rondleidingen, boswandelingen en nog veel meer.

Kasteel Hernen
13.00 – 17.00 uur
kijk voor tarieven op 
de site

rondleidingen, boswandelingen en nog veel meer.

14 APRIL
OPEN DAG VASIM
Op deze jaarlijkse open dag van Cultuurspinnerij de Vasim 
zullen de Vasimmers hun ateliers openen, kunsten 
vertonen, demonstraties geven en natuurlijk is er ook 
ruimte voor een drankje en muziek in het zonnetje! Wat 
dacht je van jongleren, acrobatiek, muziek, theater, 

workshops en 
gezelligheid op het 
terras? Een feest voor 
jong en oud!

Cultuurspinnerij 
De Vasim 
13.00 – 19.00 uur
gratis toegang
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Op zoek naar 
een veilig 
gevoel?

Spoorstraat 39B, Wijchen
024 64 510 99

info@besecured.nu
www.besecured.nu

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



Proef Italië in hartje Groesbeek 
(Kerkstraat 16)

ZONNIG TERRAS - ’T LEKKERSTE IJS
 KOFFIESPECIALITEITEN

lunch 
sfeervol 
salades 
koffies 

broodjes 
desserts 
soepen 
groesbeek

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

Lunchplank
Voor 2 personen
inclusief welkomst bubbel
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Maak kans op een:

Paasbrunch

1ste

Paasdag
€19,50 pp
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OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



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

Go White!




