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Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers 
volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij 
bruisende ondernemers als De Groene Weg en Plameco, die ook deze 
maand vol enthousiasme voor je klaarstaan. En wij? Ook wij gaan deze 
zomer gewoon door om je elke maand weer van een nieuw magazine 
te kunnen voorzien. Waar jij dan weer van kunt genieten in het 
zonnetje of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en De Overbetuwe Bruist.
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STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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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!

Onlangs onderging de vestiging van 
Douglas aan de Marikenstraat in 
Nijmegen een ingrijpende verbouwing.
De store ademt de luxe, eigentijdse stijl 
van Douglas 2.0. Met o.a. een grote video 
wall waar de nieuwste visuals en reclames 
op te zien zijn, stands van de populairste 
merken en zelfs een ‘brow bar’ waar je je 
wenkbrauwen kunt laten pimpen, is de 
beautybeleving compleet.

“Het leuke van de Marikenstraat is dat het echt 
voelt alsof je een andere wereld binnenstapt 
zodra je deze betreedt”, vertelt de Beauty 
expert van Douglas Marikenstraat. 

Van top tot teen
“Douglas gaat met de tijd mee, vandaar 
de complete restyling van de winkel in 
de Marikenstraat. Het uitgebreide beauty 
assortiment variërend van de heerlijkste  
geuren en trendy make-up tot luxe huid- 
en bodyverzorging komt hier nog beter 
tot z’n recht. Denk bijvoorbeeld aan een  
geurencollectie van het merk Kilian welke 
exclusief verkrijgbaar is bij  Douglas en de luxe 
parfums van Jo Malone, make-up van Too 
Faced, MAC, NYX, BECCA, Benefit en Bobbi 
Brown, en zeker niet te vergeten de natuurlijke 
huidverzorgingsproducten van Origins. Of je 
nu veel of weinig te besteden hebt, je vindt hier 
altijd het juiste product.”

Dé mooiste winkelstraat 
van Nijmegen

Complete beautybeleving 
op het hoogste niveau 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 Uffelen
Ysveld Fysio
Zeezicht

Douglas

Via www.marikenstraat.nl houden we je op de hoogte van 
alle evenementen, activiteiten, nieuwtjes & gebeurtenissen 
in de meest bruisende straat van Nijmegen!

Douglas   |   Marikenstraat  24 ,  Ni jmegen  |   024 323 96 77  |   www.douglas .nl

Benefit parties
“We organiseren regelmatig ‘Benefit 
parties’ waarbij klanten de kans krijgen 
kennis te maken met de producten van 
dit merk. Een echte beauty belevenis 
inclusief hapje, drankje en goodiebag. We 
veroorzaken af en toe graag wat ‘reuring’ 
in de Marikenstraat!” Daarnaast ben je altijd 
welkom om op je gemak rond te snuffelen 
in de winkel. “De store nodigt uit om alle 
producten zelf uit te proberen. Met onze 
beauty services laten we bovendien graag 
zien wat er allemaal mogelijk is met onze 
producten. We kijken en luisteren mee, en 
tonen oprechte interesse in jou als klant.” 

Altijd wat te beleven
In de Marikenstraat is altijd wat te beleven. 
Ter ere van de Nijmeegse Vierdaagse 
worden ter decoratie honderden schoenen 
opgehangen in de straat. 

Ga jij kijken naar dit bijzondere aanzicht?

‘‘Zelf zien, voelen en 
ervaren’’



 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.nl/fl avours

Zomer!

WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!
De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 

combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.com
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RUST, LUXE EN EEN 
ADEMBENEMEND UITZICHT

Voor een heerlijke en ontspannen vakantie onder de zon

 Vista Bella Bungalows
  De familie Van Lanen heeft het afgelopen jaar 
in Maspalomas zes bungalows gekocht en 
compleet gerenoveerd, naar de wensen en 
eisen van deze tijd. Het resultaat is een 
prachtig complex van zes bungalows met een 
zwembad en een prachtig uitzicht (zie website 
vistabellabungalows.eu). De bungalows zijn 
van alle gemakken voorzien en beschikken 
over twee slaapkamers, een woonkamer, een 
badkamer, een volledig uitgeruste keuken en 
een privéterras. Daarnaast vind je aan de 
voorkant het gezamenlijke terras met een 
heerlijk zwembad. Elke bungalow is geschikt 
voor vier personen.

BRUISENDE/ZAKEN

Gran Canaria is het eiland waar de zon vrijwel het hele jaar schijnt en waar 
je heerlijk kunt genieten van zon, zee en strand. In vier uur vlieg je vanuit 
Nederland naar deze ideale vakantiebestemming.

 
 Perfecte locatie
  Het complex is gelegen op een heerlijke rustige 
plek, maar toch dicht bij alle voorzieningen (o.a. 
clinic, tandarts, etc.). Het strand van Maspalomas 
is op loopafstand en er zijn ook voldoende 
mogelijkheden om te shoppen of iets te eten en 
te drinken. Om het eiland verder te bezichtigen 
is het handig om een auto te huren. Voor onze 
gasten is er een privéparkeerplaats beschikbaar 
in de parkeergarage die bij het complex hoort.
 
 Ben je dus op zoek naar een mooie en 
gezellige vakantie waarbij het je aan niets 
ontbreekt? Boek dan een bungalow bij 
Vista Bella Bungalows! 

Vista Bella Bungalows  |  Eigenaren: Familie Van Lanen
Calle Nestor de la Torre 4, Maspalomas, Gran Canaria  |  +34 669 801 079  |  www.vistabellabungalows.eu

Voor een heerlijke en ontspannen vakantie onder de zon
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Heeft u of iemand in uw omgeving, door een ziekte of 
aandoening, problemen met dagelijkse activiteiten 
zoals lopen, sporten of traplopen? Is vallen of de 
angst om te vallen een terugkerend probleem? 

Fysiotherapie voor ouderen zorgt ervoor dat u of uw 
dierbare tijdens het ouder worden zo vitaal mogelijk 
blijft of dit weer wordt. Door middel van training 
verbeteren  we de spierkracht, balans, mobiliteit en 
motoriek. Hierdoor groeit het vertrouwen in het eigen 
lijf weer.  

Onze praktijk is specialist in deze specifieke manier 
van behandelen, gericht op het herwinnen van 
en omgaan met het verlies van beweeglijkheid en 
zelfstandigheid. Indien noodzakelijk kan dit, op 
verwijzing van een arts, zelfs in de vertrouwde 
omgeving van uw eigen huis.     

Waar kunnen we u mee helpen?   
Bel ons op 024-3558830 

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

FYSIOTHERAPIEspeciaal voor ouderen
COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Alleen produceren die honderdduizenden gasten in korte tijd 
een onvoorstelbare hoeveelheid afval. En waar laat je dat op 
een eiland? Op het strand bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar 
de schrikbarende hoeveelheid peuken, plastic, flesjes en 
blikjes. Why? Iedereen vindt het belachelijk, niemand doet 
het, toch ligt het er. Geeft niet, na de zomer ruimen 
eilandbewoners de troep gewoon op. 

Helaas is dit een uiting van een laag bewustzijnsniveau. Geen 
verantwoordelijkheid nemen en vreselijk asociaal gedrag. Waar 
ik jouw aandacht voor wil vragen, is erbij stil te staan wanneer 
je boodschappen doet, wanneer je de afvalbak volpropt. Wees 
zuinig met afval. Ibiza is een eiland met rondom de zee, hier 
kunnen we de afvalbergen niet verstoppen. Iedereen wil toch 
kunnen blijven genieten van al het moois, het heldere water 
en de mooie stranden en de natuur?

Fijne vakantie en ruim ook je hoofd op!
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Ibiza is een eiland met prachtige natuur, 
mooie strandjes, bijzondere plekjes. In de 
zomer komen honderdduizenden toeristen 
genieten van de schoonheid van Ibiza, of 
gaan ze volledig naar de kloten in het 
duistere nachtleven. Allemaal prima. 

Leave nothing but 
footprints, take 
nothing but pictures

Michael  Pilarczyk
15



DITJES/DATJES

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 

Het team van
Theo Jansen

Schoenen
wenst u een
fijne zomer!

www.theojansenschoenen.nl Molenpoortpassage 2 Nijmegen
www.theojansenschoenen.nl

17



Speciaal voor de lezers van Nijmegen Bruist

Bronsbergen 27 Zutphen  - www.debronsbergen.nl  - actie geldig t/m 31 juli 2019 - kijk op de website voor de voorwaarden

8 heerlijke sauna’s Ontspannen opgietingenUitgebreide behandelingen Culinair genieten

1 persoon voor € 15,00
2 personen voor € 25,00

Actie code: Nijmegenbruist



Limburgia-Wijchen  |  Marktpromenade 1-3, Wijchen  |  024 641 21 00  |  www.limburgiavlaai.nl  |  

Elke dag verse Limburgse vlaaien

Vlaaien, taarten, gebak & meer
Genieten ook van een heerlijke kop koffie bij ons in onze winkel
in combinatie met een punt vlaai, bonbons of een verse smoothie.

Taart & vlaai 
Voor 14:00u besteld, 

de volgende dag gratis 
bezorgd op het werk 

of bij u thuis.

www.cuijkwoont.nl

15 minuten 

30 minuten 
15 minuten

Nijmegen

Cuijk

Cuijk DOET!

!

‘waterrijk wonen met 
   alle voorzieningen 
    bij de hand’
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BINNEN/BUITEN

D In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN HENDRIK GROEN
EEN KLEINE VERRASSING Hendrik en 
Evert, trouwe vrienden in voor- en tegen-
spoed, bezoeken elkaar elke vrijdagavond 
voor een potje schaak en een borrel. 
Onderwijl nemen ze het leven door. Maar 
op een dag wordt de rust ruw verstoord als 
Evert bij Hendrik aankomt met een 
onverwachte kleine gast. In een vlaag van 
verstands verbijstering is hij aan de wandel 
gegaan met een éven onbeheerd achter-
gelaten kinderwagen met baby. De vrienden 
zinnen op een manier om het kleintje zo 
snel mogelijk weer ongezien bij de ouders 
terug te brengen. EEN KLEINE 
VERRASSING van HENDRIK GROEN
is voor € 19,99 te koop.

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
12 t/m 21 juli. Geniet tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
12 t/m 14 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
16 t/m 19 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
19 t/m 28 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
23 t/m 27 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

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

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

DAGELIJKS
OM 10.00 UUR 
GEOPEND

Officiële
trouwlocatie

met schitterend

uitzicht!

WWW.LARGERTHANLIFE.NL

IEDERE VRIJDAG IN JULI & AUGUSTUS BBQ OP ONS TERRAS
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BRUISENDE/ZAKEN

In 2006 was hij toe aan de volgende 
stap en opende hij samen met zijn 
vrouw een eigen biologische slagerij: 
De Groene Weg in Nijmegen.

“Het fijne aan de keten De Groene Weg 
is dat de 12 aangesloten slagerijen 
gezamenlijk de inkoop doen”, vertelt 
Bas gedreven. “We werken al jaren 
samen met boeren die een verantwoord 
en lekker stuk vlees leveren. Onze 
klanten vertrouwen daar ook op.”

TOTAALBELEVING
Anno 2019 is De Groene Weg een bloeiende slagerij met  
16 medewerkers. “Vroeger was biologisch vlees een uitzondering, 
tegenwoordig is het normaal en vind je het ook gewoon in de 
supermarkt. Wij onderscheiden ons door kwaliteit, service en 
persoonlijke aandacht. Bij ons is alles vers en op een ambachtelijke 
manier bereid. Dat proef je. Alles in onze winkel draait om vlees, vers 
vlees, dat maakt de beleving voor onze klanten compleet.”

EIGEN WORSTENMAKERIJ
Bij De Groene Weg vind je uiteraard het beste rund-, varkens-, kip- en 
lamsvlees. “Daarnaast hebben we worst en vleeswaren die bijna allemaal 
worden geproduceerd in onze eigen worstenmakerij, specifiek door onze 
chef worstmakerij, Mathijs Lievestro, die de titel ‘Meester Worstmaker’ 
draagt. Van rauwe en gekookte hammen tot salami’s, droge worsten en 
de lekkerste gekookte en gebraden vleeswaren: Hij maakt het allemaal.” 

HET VLEES VAN DE TOEKOMST
“We blijven innoveren, dus onlangs zijn we begonnen met het 
produceren van vegetarische producten én hybride vlees, dat voor 70% 
bestaat uit vlees en voor 30% uit plantaardige producten. Met name 
het laatste is een uitkomst als je minder vlees wilt eten maar niet zonder 
de unieke smaak van vlees kunt. Dit is ook interessant voor horeca en 
kookscholen, waar we eveneens veel aan leveren.”

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs in de winkel of kijk op 
onze website voor meer informatie!

De Groene Weg  |  Groenestraat 189, Nijmegen  |  024-355 50 60  |  nijmegen@degroeneweg.nl  |  www.nijmegen.degroeneweg.nl

Puur en (h)eerlijk!

“VEGETARISCHE 
PRODUCTEN EN 
HYBRIDE VLEES 
ZIJN NIET MEER WEG 
TE DENKEN UIT DE 
SLAGERIJ”

Al van kleins af aan wist Bas 
Derksen het: Ik word slager! 
Op zijn zestiende startte hij 
met de slagersvakopleiding. 
Na het behalen van zijn 
diploma werkte hij o.a.  
8 jaar bij een ambachtelijke 
biologische slagerij in 
Arnhem, waar hij zich het 
vak eigen maakte.
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival
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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.

JE VINDT ZE BIJ ONS!

Prachtige antraciete 
vloertegels?

Wij wensen alle 

vierdaagselopers 

veel succes! 

VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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DÉ PLAFOND SPECIALIST
Toe aan een nieuw plafond? Met 
een Plameco spanplafond heb je 
gegarandeerd een plafond waar 
iedereen naar opkijkt. De ideale 

oplossing voor elke ruimte en dat 
binnen één dag...

Oplossing op maat
“Wij zijn echt dé specialist op het gebied van spanplafonds”, 
vertelt Ton Bleekman, eigenaar van Plameco I.T.B.  “Om wat 
voor ruimte het ook gaat, wij hebben altijd wel een oplossing 
op maat. Hoe groot of hoe klein de ruimte ook is. Wij komen ter 
plekke kijken om samen met de klant de best mogelijke 
oplossing te zoeken voor zijn situatie.”

Wat de klant wil
Of het nu gaat om een ‘simpele’ woning, of bijvoorbeeld een 
zwembad, bioscoop of horecagelegenheid, als je op zoek bent 
naar een blijvend strak plafond – vochtbestendig, 
schimmelwerend en akoestiek verbeterend – moet je bij Plameco 
zijn. “We werken voor de particuliere markt, maar ook voor de 
zakelijke markt zijn wij de perfecte partner. En de mogelijkheden 
zijn echt bijna onbeperkt. Wit, een kleurtje, een patroon of zelfs 
fotoprints, mat of glanzend, het kan allemaal. Net als het 
integreren van nieuwe of bestaande verlichting en geluidsboxen. 
Wat de klant wil, kunnen onze vakmensen realiseren.”

Betrouwbare partner
“Bij Plameco staan we voor kwaliteit”, vertelt Ton. “Door onze 
jarenlange ervaring weten we precies waar we het over hebben. 
Plameco bestaat al sinds 1982 en heeft maar liefst 190 
vestigingen verspreid over zeven Europese landen. Ons netwerk 
is dus enorm, wat ons maakt tot een zeer betrouwbare partner 
om zaken mee te doen. We werken alleen met hoogwaardige 
materialen, ontwikkelen veel zelf en hebben een uitmuntende 
service en garantievoorwaarden. Daarnaast vinden we ons werk 
ook nog eens ontzettend leuk om te doen.”

Toe aan een nieuw plafond? Maak dan meteen een afspraak 
en krijg vrijblijvend advies voor een oplossing op maat!

BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Ton Bleekman  |  Plameco
De Raetsingel 2a, Boxmeer  |  024 677 68 97  |  info@plamecobeuningen.nl  |  www.plameco.nl

De ideale oplossing 
voor elke ruimte
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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
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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

THAISE MASSAGE

Koolzaadveld 45-47  |  6641 SV Beuningen
T 06 533 43 478  |  info@yindii.nl  |  www.yindii.nl

Traditionele Thaise massage 
Ontspanningsmassage 

Kruidenstempelmassage

THAISE MASSAGE

Koolzaadveld 45-47  |  6641 SV Beuningen
T 06 533 43 478  |  info@yindii.nl  |  www.yindii.nl

Traditionele Thaise massage 
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WWW.BLOKLANDDUIN.NL

WijchenseWeg 132, nijmegen

024 - 379 22 66
info@bloklandduin.nl

De Bouwkamp 1c, Ooij
024 - 204 20 74

ooij@bloklandduin.nl

Het administratie- en 
belastingadvieskantoor 
geïnteresseerd in het verhaal 
achter de cijfers.

Meerwaarde voor ondernemers 

Kijk voor 
meerdere
massage 

mogelijkheden op 
varicare.nl 

Ploeg 35 Berghem  |  06-16809636
info@varicare.nl  |  www.varicare.nl

OOK ZO'N LAST VAN
ONRUSTIGE, VERMOEIDE  
OF PIJNLIJKE BENEN?

Spatadertherapie verlicht en verhelpt deze 
klachten. Spatadertherapie is geschikt voor 
iedereen met klachten van spataderen of 
andere doorbloedingsproblemen in de benen.

Spatadertherapie wordt vergoed door 
verschillende zorgverzekeraars.

Massage
cadeaubon
leuk om te 

geven!

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

kamperen 
tenten 
gasflessen 
meubelen 

caravan 
artikelen 
camper 
koken

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

Maak kans op een:

Bo-camp
Urban Outdoor
Stormlantaarn
t.w.v: €39,95
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Kijk voor alle leuke #kidsprooftips 
op www.kidsproof.nl

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

17 JULI (T/M 15 AUGUSTUS)
KIDS ZOMERWEKEN
Elke dag dat het kasteel open is, is er tijdens de Kids 
Zomerwerken op Kasteel Hernen iets extra's te doen 
voor de kinderen. Ga op avontuur door het kasteel met 
de pratende lamp. Je kunt gratis of tegen een kleine 
meerprijs meedoen aan een leuke activiteit, zoals een 
speurtocht, met de boswachter op pad, klusjes 
uitvoeren op het kasteel 
en er is een vossenjacht.
Kasteel Hernen: kijk voor 
data van de activiteiten, 
tijden en tarieven op 
onze website.

31 JULI
TIVOLI PAKT UIT!
Tijdens dit leuke 
evenement in Amusementspark Tivoli gaan Jim en Lilly 
op ontdekking tijdens hun Avonturenshow, een show vol 
zang en dans! Ook kun je Jim en Lilly op diverse 
momenten spotten in het park in een Ontdekkingskar. 
Alsof dit nog niet genoeg is, rijdt ook de Tivoli Express 
met Tiffi & Toffi en dansers door het park. Overal waar 

ze stoppen, vindt er 
gegarandeerd een 
feestje plaats.
Amusementspark 
Tivoli; kijk voor 
openingstijden en 
tarieven op de 
website.
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VOLOP NIEUWE
COLLECTIES &
AANBIEDINGEN

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

024 345 46 47 024 645 48 45 024 870 01 77 024 649 11 49 024 649 11 49

Nieuw geopend!
Sprinter Keukens

op locatie 4


