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“Because every piece
       of jewelry tells a story”

WWW.MIBIBI.NL

Ga naar de website www.mibibi.nl, 
en design daar je eigen unieke sieraad.

De gemiddelde levertijd is 3-7 werkdagen en 
verzenden kost bij ons altijd maar € 2,95.

Voor vragen of meer informatie kun je altijd 
mailen naar info@mibibi.nl.
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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 buurt van de Marikenstraat 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!

Bedrijfsleidster Iris en interieurstyliste Iva 
zijn samen het gezicht van Home Stock, 
gevestigd aan de gezellige Marikenstraat
in Nijmegen. Sinds kort is de winkel 
vernieuwd en deze heeft een compleet 
nieuwe uitstraling gekregen. De winkel is 
luchtiger, ruimtelijker en groter geworden. 
Iris, Iva en de rest van het jonge en 
dynamische team verwelkomen je graag in 
de winkel aan de Marikenstraat. 

Gratis stijladvies
Wil jij jouw woonkamer opnieuw gaan in-
richten? Of misschien een nieuwe uitstraling 
geven aan de slaapkamer? Maar kun je hier 
wel wat advies bij gebruiken? Dan ben je in de 
Marikenstraat aan het juiste adres. Bij Home 
Stock kun je namelijk rekenen op gratis en 
vrijblijvend interieuradvies. Dit kan tijdens een 
bezoek aan de winkel, maar ook op afspraak. 
Jouw wensen worden vertaald in een stijl-
advies op maat.

Dé mooiste winkelstraat 
van Nijmegen

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

De mooiste woonwinkel van Nijmegen

“Wij zijn de hagelslag
op de pindakaas”

Van huisinrichting tot projectinrichting
Naast een nieuwe inrichting voor thuis,
kan Home Stock ook helpen bij project 
inrichting van bedrijven, hotels of restaurants. 
En organiseer je binnenkort een evenement 
dat je graag mooi wilt aankleden? Ook daarvoor 
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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

Home Stock

Home Stock  |  Marikenstraat 47 - 51, Nijmegen  |  024 675 65 78  |  nijmegen@homestock.nl

De mooiste woonwinkel van Nijmegen
kun je bij Home Stock terecht. Jouw wensen 
en ideeën staan voorop, zodat de inrichting 
past bij de stijl die jij voor ogen hebt. Home 
Stock geeft advies en kan ook alle meubels, 
verlichting en accessoires voor jouw project 
leveren. 

Out of the box
Bij Home Stock vind je werkelijk alles voor de 
inrichting van jouw huis. Van mooie kussens 
tot behang en van banken tot aan lampen. 
De woonaccessoires van Home Stock zijn 
verrassend, kleurrijk, out of the box en een 
beetje gedurfd. In de winkel staan de artikelen 
opgesteld in aparte combinaties die je 
inspireren. Van jonge studenten tot oudere
echtparen, Home Stock biedt voor iedereen 
iets leuks. De collectie wisselt regelmatig. Alle 
reden dus om geregeld een kijkje te nemen
in de Marikenstraat. 
    
Breng onze vernieuwde winkel een bezoek 
en laat je verrassen!  
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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 
van Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

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

VOORWOORD/OKTOBER

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker op de bank, met misschien zelfs al wel 
een warm dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag 
duidelijk zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in Nederland! En in België 
trouwens ook... Trek er dus toch eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld 
een dagje (of misschien zelfs weekendje) naar Gent. Waarom Gent? 
Niet alleen biedt deze stad een perfecte mix tussen geschiedenis, 
cultuur en het moderne stadsleven. Ook is het hier deze tijd van het 
jaar prachtig doordat de vele bomen rood, oranje en geel kleuren wat 
de stad een warm aanzicht geeft. Meer over wat Gent zoal te bieden 
heeft, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je 
op papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van 
bruisende ondernemers als Da Angelo Delicatezza & Trattoria en 
HG Woonidee die je maar al te graag een kijkje in hun keuken geven. 
Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en Land van Cuijk Bruist.

Bruisende 
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nl@nederlandbruist.nl
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SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit

Gent
@

m
ar

lo
es

de
st

er
be

cq
 

HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!
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Hatertseweg 665 | Nijmegen | 024-3558830 | www.chiro-fysio.nl

LAGE RUGPIJN?Snel van uw klachten af!Meer dan de helft van de Nederlanders
heeft regelmatig rugklachten. Deze
klachten hebben niet alleen een negatief
effect op het werk, maar ook op het
privéleven. Veelal wordt er gedacht dat
deze klachten erbij horen, gewoon mee
leren leven. Dit hoeft niet, er is wel degelijk
iets aan te doen!

Cox Techniek helpt u snel en effectief
van uw klachten af. Jarenlang onderzoek
en studies hebben bewezen dat deze
manier van behandelen echt werkt!

Bij Chiropractie Fysiotherapie Nijmegen
kunt u ervaren wat deze techniek voor u
kan betekenen. Door behandeling in onze
praktijk, kunnen veel van de klachten al
met een paar behandelingen verminderen
en uiteindelijk zelfs geheel verdwijnen.

Loop niet langer onnodig rond met deze
klachten en maak een afspraak! Neem
hiervoor contact op met 024-3558830.

Maak je huid
    herfstklaar

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.

Met onze ADO Natural Herbal Peeling, die zeer geschikt is om je 
huid een fl inke oppepper te geven na een periode van veel zon. 
Een goede voorbereiding voor de herfstperiode!

Het is een plantaardige dieptepeeling 
afkomstig uit de Zwarte Zee die bestaat uit:
• Een mengsel van geselecteerde kruiden, 

zeeplanten en zeespons
• Een zure lotion met plantenextraten
•  Een verkoelend en zuurstofrijk masker

Wat doet onze kruidenpeeling?
• Het versnelt de natuurlijke peeling. De 

bovenste huidlaag zal volledig afschilferen met als resultaat een nieuwe frisse huid.
• Het stimuleert de doorbloeding van de huid, zodat de huidstofwisseling toeneemt. 
• Het heeft een positieve invloed op de aanmaak van collageen en elastine.
• Het vlakt rimpels af en verbeterd zowel de kleur als de huidtekening.
• Diepe reiniging van overtollige talgproductie en dode huidcellen met als gevolg een 

satijnachtige zachtheid en uitstraling.

Het is uitermate geschikt bij o.a. acne, een vette huid met 
grove/verstopte poriën, littekens, pigmentvlekken, fi jne 
lijntjes, een vermoeide en verouderde huid, schade door 
bijvoorbeeld zon en roken. Het is te gebruiken op zowel 
het gelaat als het lichaam.

De behandeling bestaat uit een minikuur van
4 behandelingen (van 45 minuten) om de 2 weken.

Eva van Kollenburg

Boek je in de maand 
oktober een minikuur; 

dan betaal je geen 
€ 180,- maar 
SLECHTS
€149,50! 



 

WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met dans 

en rap voor jong en oud

is te zien vanaf 19 oktober 

in onder andere Den Bosch, 

Haarlem, Hasselt (B), 

Rotterdam en Tilburg.

www.toneelmakerij.nl.
 van Nederland Bruist en van de glossy 

in onder andere Den Bosch, 

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

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

BRUISENDE SMAKEN 
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Bijzondergenieten laat u verrassen!

Een stralende huid begint bij een goede huidanalyse!

Kreytacker 22, Malden  |  024-3582419  |  www.huidverzorgingssalon-angelasanders.nl

Veel huidaandoeningen beginnen in de diepere huidlagen en worden pas in de loop van de tijd 
zichtbaar. De Observ 520 huidscan analyseert diepere huidlagen en brengt deze aandoeningen 
haarscherp in beeld. Daarom werken wij in onze Huidverzorgingssalon met dit geweldige apparaat. 
Zo kunnen wij u perfect adviseren welke reinigingsproducten, serums, hydraterende crèmes en 
zonneprotectors u dient te gebruiken, om uw huid weer mooi en stralend te maken en te houden.

Wilt u ook een stralende huid 
en een duidelijk beeld krijgen 
van uw huidconditie?
Maak dan een afspraak
voor een huidscan! Guus Leijten

Julianaplein 27
Beuningen
024 - 2060403

guus@bijzonder-genieten.nl
www.bijzonder-genieten.nl

 bijzondergenieten

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag 
09.30 - 17.00 uur
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DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.

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.
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BRUISENDE/TOPPER

Na Chef-kok te zijn geweest bij diverse 
restaurants, besloot hij in september 2007 om 
zijn mediterrane kookkunsten in zijn eigen zaak 
tot leven te brengen. Zodoende ontstond Da 
Angelo Delicatezza & Trattoria in Molenhoek. 
Sinds Angelo’s overlijden in 2015, zet zijn 
vrouw Wilma, samen met haar gedreven team 
van medewerkers, dit prachtige bedrijf in zijn 
geest voort. 

Gemoedelijke Italiaanse
woonkamer
Da Angelo Delicatezza & Trattoria begon twaalf 
jaar geleden als traditionele ‘trattoria’; een plek 
waar je de Italiaanse sfeer proeft onder het 
genot van een hapje en drankje en waar je 
tegelijkertijd Italiaanse delicatessen kunt kopen. 

Culinaire
sferen

Omdat de vraag naar een uitgebreider menu zo groot 
was, is de trattoria inmiddels uitgegroeid tot een 
restaurant waar ook gedineerd kan worden.

Gasten zijn verrast als ze de zaak betreden. “Het lijkt 
alsof je een Italiaanse woonkamer binnenstapt”, 
vertelt Wilma enthousiast. Hierdoor ontstaat al snel 
een gemoedelijke sfeer. Het personeel heeft hier een 

De uit Sicilië afkomstige Chef-kok Angelo 
Petralia was dol op de originele Italiaanse 
keuken. Een keuken die hij vanaf jongs af 
aan al door zijn moeder leerde koken. 

ITALIAANSE
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BRUISENDE/TOPPERDE COMBINATIE VAN VERSE ITALIAANSE 
PRODUCTEN EN DE ORIGINELE 

BEREIDINGSWIJZE ZORGEN VOOR EEN 
ITALIAANSE SMAAKSENSATIE.

groot aandeel in. Samen zorgen zij ervoor dat bezoekers 
volop van het eten kunnen genieten. Het menu bestaat 
uit hand gemaakte pizza’s, verse pasta’s en bijzondere 
vlees- en visgerechten. De combinatie van verse 
Italiaanse producten en de originele bereidingswijze 
zorgen voor een smaak sensatie die maken dat je je voor 
even echt in Italië waant. 

Delicatessenwinkel
De verkoop van delicatessen bij Da Angelo Delicatezza 
& Trattoria is gelukkig gebleven. Van diverse wijnen tot 
verse San Daniele-ham, mozzarella di bufala, olijfolie en 
over heerlijk schepijs; alles is te koop. Op zoek naar een 
passend geschenk? Ga dan voor een cadeaubon of laat 
door het personeel een speciaal cadeaupakket 
samenstellen. 

Catering op maat
Da Angelo Delicatezza & Trattoria verzorgt ook catering 
voor feesten en partijen, voor zowel particulieren als 
bedrijven. Er zijn geen standaard arrangementen; in 
overleg wordt er gekeken naar een passend menu 
waarmee er wordt ingespeeld op de wensen en 
behoeften van de klant.

Kookworkshops
Samen met een groep vrienden of 
collega’s de keuken in duiken om zelf 
met gerechten uit de Italiaanse keuken 
te koken? Dat is mogelijk in groepen 
van minimaal 8 deelnemers per les. 
Leuk weetje: er kan tevens een vinoloog 
worden ingehuurd om de ervaring 
helemaal compleet te maken.

Deze Italiaanse sferen zelf ervaren? 
Breng dan een bezoekje aan Da Angelo 
Delicatezza & Trattoria in Molenhoek 
om aan tafel plaats te nemen of haal 
gerechten af voor thuis. Nabij het 
restaurant is er veel parkeergelegenheid 
en het dichtstbijzijnde treinstation ligt 
op een steenworp afstand. 

TIP: op dinsdag t/m donderdag 
geniet je van een vastgesteld trattoria-
driegangenmenu voor slechts € 26,50. 
Diner-cadeaukaarten en VVV-cadeau-
kaarten worden ook geaccepteerd.

Prinsenweg 3a (winkelcentrum), Molenhoek  |  024 - 38 808 79  |  www.restaurant-da-angelo.nl

GENIET VAN 
ITALIË BIJ

DA ANGELO!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN RONALD GIPHART
In deze meeslepende roman over ambitie, 
vriendschap en liefde lees je het verhaal 
van zes vrienden. Hun vriendschap 
begon bij ontelbare avonden in hun 
stamcafé. Begin jaren negentig begonnen 
ze een brouwerij en werden ze naast 
vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig 
jaar later zijn ze op weg naar een boshut 
in Duitsland om nog één weekend samen 
te zijn voordat ze het contract voor de 
verkoop van de brouwerij tekenen. 
Tijdens dit weekend refl ecteren ze op de 
vriendschap en op het leven. 
ALLE TIJD van RONALD GIPHART 
is vanaf 26 september te koop voor 
€ 24,99.

In F*CK DE LIEFDE komen drie liefdes-
verhalen samen. Lisa zit midden in een 
scheiding met Jack en reist met 
vriendinnen af naar Curaçao waar ze valt 
voor wereldreiziger Jim. Jack krijgt weer 
iets met Cindy. De zus van Cindy lijkt net 
carriere te gaan maken, terwijl haar man 
Said zijn baan verliest en dit verborgen 
houdt. Een fi lm van regisseur Appie 
Boudellah met o.a. Bo Maerten, Edwin 
Jonker, Thijs Römer, Victoria Koblenko, 
Yolanthe Cabau en Maurists Delchot.
F*ck de liefde draait vanaf 3 oktober in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
F*CK DE LIEFDE

Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in Nederland vaste prik 
geworden. Door het hele land 
worden talloze leuke feestjes 
gehouden omtrent het Oktoberfest. 
Hoewel het offi ciële feest duurt tot 
6 oktober, gaan de feestjes in 
Nederland vaak nog de hele maand 
door. Proost!
Kijk voor meer informatie over alle 
Oktoberfesten in Nederland op 
www.oktoberfesten.nl

 AGJE UIT
OKTOBERFEST
D

Frans & Josje Koolen

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

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% JUBILEUM-
KORTING op ons
héle assortiment 
aan voorraadtegels. 
Tegels aanschaffen 
is nu zo gedaan.
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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

MICHAEL PILARCZYK

Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven speelt 
zich af in je binnenwereld, in de wereld van je gedachten. 
En de betekenis die je geeft aan een gedachte, een 
gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je overtuigingen 
en dus voor je denkwijze. Die denkwijze bepaalt je visie op 
de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. 
Het is een fi lter waardoor je informatie opneemt, kleurt en 
ordent. Het vormt je referentiekader en daarmee jouw 
beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Met andere 
woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert 
en de resultaten die je behaalt. 

Oftewel, alles begint met een gedachte. Het is je mindset. 
Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand gekomen? 
En waarop zijn deze gebaseerd?

Iets om over na te denken.

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met 
een fi lter om ze mooier te maken, zo kijk 
je in je dagelijks leven ook naar de buiten-
wereld door jouw eigen fi lter. En dat fi lter 
kleurt het beeld zoals jij het wilt zien.

Michael  Pilarczyk

Alles begint 
met eengedachte



eltink-interieur.nl

Bij Eltink Interieur in Wijchen
SPECIALS

VOLOP NIEUWE
COLLECTIES &
AANBIEDINGEN

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

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
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.nl

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.nl 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.nl 

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.nl

5

4

2
1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.nl 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.nl

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.nl
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.nl

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.
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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. Zowel zakelijk als particulier. Maak een 
afspraak en krijg vrijblijvend advies voor een oplossing op maat.

De Raetsingel 2a, Boxmeer  |  024 677 68 97  |  info@plamecobeuningen.nl  |  www.plameco.nl
Inkontour - Permanente Make Up  |  Vlietstraat 20E, Nijmegen  |  06 153 529 04  |  info@inkontour.nl  |  www.inkontour.nl

 INKontourNijmegen   inkontour_permanentemakeup

PERMANENTE MAKE-UP & HUIDVERBETERING

Creëer een
perfect look

met permanente
make-up

WAKE UP WITH 
MAKE-UP
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Van pannen, messen en ovenplanken tot koffie-
machines (zowel voor beginners als gevorderden!) en 
‘high tech’ keukenapparaten; je vindt het allemaal bij 
Hoop Keukengemak. Leuke, aparte cadeaus zoals 
wijnaccessoires, balsamico en pasta maken het aanbod 
compleet.

“De ambachtelijk gemaakte likorettes met bijzondere smaken als appeltaart, 
drop, zeezout en stroopwafel zijn absoluut een aanrader”, vertelt Jocelyn 
enthousiast. “Maar we hebben ook taartdecoraties van Wilton en Funcakes.”

Duurzaam bakken en koken 
“We laten ons graag inspireren en informeren op beurzen zodat we onze 
klanten kunnen blijven verrassen. Kwaliteit staat voorop. Wij hebben 
bijvoorbeeld echt goede pannen, vooral voor inductie, vervaardigd van de 
beste materialen die niet bladderen en gifvrij zijn. Duurzaam en gezond dus. 
Het is even een investering maar dan heb je er ook jarenlang plezier van.”

Koffie voor de liefhebber
Naast koffieapparaten heeft Hoop Keukengemak een eigen merk koffiebonen. 
“Deze heeft Edward samengesteld bij een kleine Nederlandse koffiebrander, 
die volgens de ‘slow roast’ methode werkt. Hierdoor worden de smaken 
intenser en geniet je dus echt van je kop koffie. Gelukkig blijken veel klanten 
dat ook te vinden want steeds meer mensen kopen onze koffie. Vanwege ons 
spaarsysteem is dat extra aantrekkelijk.”

Volop beleving
“Bij de demonstratietafel in de winkel staan altijd wat keukenapparaten 
gebruiksklaar zodat we kunnen laten zien hoe iets werkt. Daarnaast geven we 
regelmatig workshops en demonstraties. Bijna alles wat we verkopen, proberen 
we zelf uit. We staan dan ook voor 100% achter ons assortiment. Onze artikelen 
maken het koken een stuk leuker. Daar worden onze klanten blij van!”

BRUISENDE/ZAKEN

Wij maken koken leuker!

‘‘Kwaliteit, 
plezier en gemak’’

Hoop Keukengemak  |  Spoorstraat 39A, Wijchen  |  024-6421257  
info@hoopkeukengemak.nl  |  www.hoopkeukengemak.nl

In september 2007 opende Hoop Keukengemak de deuren aan de 
Sterrebosweg in Wijchen. Een verhuizing naar het huidige adres in het 

centrum, de Spoorstraat, volgde in 2014. In de loop der tijd is de kookwinkel 
onder de bezielende leiding van eigenaren Jocelyn en Edward Hoop 

uitgegroeid tot een walhalla voor de serieuze amateur kok!

Tip: nieuwe data barista- en pasta-workshops 
zijn bekend! Zie website & Facebook
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DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

Nassermeer
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Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  
Neuscorrectie

Liposculptuur/Lipofilling
Ooglidcorrectie

Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining

Rimpelbehandeling met fillers  
Armlift
Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Rimpelbehandeling 

 Rimpelbehandeling met fillers
  Bij Kliniek Heyendael kun je terecht voor 
botuline toxine-injecties. Deze behandeling 
wordt vaak toegepast om rimpels en plooien, 
zoals lach-, voorhoofd- en fronsrimpels tegen 
te gaan. Bepaalde gezichtsspieren worden 
(tijdelijk) uitgeschakeld waardoor ze volledig 
ontspannen. Zo worden de rimpels verzacht 
of zelfs helemaal verdwijnen. 
 
 Lipfillers
  Ook kunnen fillers worden gebruikt bij het 
opvullen van de lippen of tegen overmatig 
transpireren. Hierbij worden de fillers bijvoorbeeld 
in de oksels geïnjecteerd. De zenuwen die de 
zweetklieren prikkelen om zweet te produceren, 
worden hierbij uitgeschakeld. 

  Overweeg je een 
behandeling met fillers?
  Tijdens een persoonlijk consult met onze plastisch 
chirurg worden je wensen uitgebreid besproken en al je 
vragen beantwoord. Neem gerust contact op met onze 
consulente voor het inplannen van een vrijblijvend en 
kosteloos consult via 024-8450506 of door middel van 
ons contactformulier. 

Rimpels?
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: rimpels in het 
gezicht. Wanneer je vindt dat je uiterlijk niet in balans is met je 
innerlijk, kan dat een goede reden zijn om de gezichtsrimpels en 
-plooien te behandelen. Kliniek Heyendael biedt verschillende 
mogelijkheden.

Parklaan 70, Groesbeek  (Nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   | 024 - 845 05 06   |  www.kliniekheyendael.nl  

vragen beantwoord. Neem gerust contact op met onze 

kosteloos consult via 024-8450506 of door middel van Betrouwbare en betaalbare rimpelbehandeling.
Voor meer info

024 - 845 05 06

We hopen je 
binnenkort te mogen 
verwelkomen! 
Plastisch chirurg
Dr. Frans Straten

     Pannenkoek. 
Wie is er niet groot 
        mee geworden.

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



Arts Keukens bestaat ruim 46 jaar

 Wij, Silfran en Marian Peeters, zijn de 
gezichten achter het bedrijf. Samen met 
ons team van ontwerpers, meubelmakers 
en monteurs creëren wij uw droomkeuken
en/of maatwerk-interieur. 

 MAATWERK KEUKENS  
Wij maken alles op maat en streven naar 
een goede kwaliteit en service.
Het grootste voordeel van een maatwerk 
keuken is dat deze perfect past en dat je je 
geen zorgen hoeft te maken over puzzelen 
met standaard maten, materialen en kleuren.

Arts Keukens bestaat ruim 46 jaar en daar zijn wij erg trots op.
Bezieling, beleving en emotie. Sinds 1973 zijn dit de drie belangrijkste 
pijlers onder ons succesvolle concept.

  WAT WIJ DOEN 
 Bij ons kun je je droomkeuken waar laten maken. 
We maken keukens in verschillende stijlen, 
kleuren en maten, helemaal naar jouw wens.
Wij denken en helpen graag mee om gezamenlijk 
jouw droomkeuken te ontwerpen. 

 Kom je er maar niet uit hoe je je keuken 
graag wilt hebben? Kom dan naar onze 
toonzaal en we helpen je graag verder.

Tot ziens bij Arts Keukens. 

Maatwerk maakt

Eigenaren: Silfran en Marian Peeters  |  Veldweg 6, Rijkevoort  |  info@ak.nl  |  0485-573194  |  www.ak.nl

Arts Keukens bestaat ruim 46 jaar

mooier!Maatwerk maakt

Eigenaren: Silfran en Marian Peeters  |  Veldweg 6, Rijkevoort  |  info@ak.nl  |  

“Wij creëren het 
thuisgevoel”
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LOOKING/GOOD

Wil jij ook graag wat langer haar? Maar lijkt het maar niet te groeien? Met deze tips zorg 
jij ervoor dat je haar sneller groeit. Zo heb jij in no-time ook mooie lange lokken.  

GEBRUIK HITTEBESCHERMING
Het stijlen, föhnen en krullen van je haar kan ernstige 
schade aanbrengen. Het meest gezonde voor je haar is 
om het natuurlijk te laten drogen. Wil je toch een keer je 
haar stijlen of krullen? Gebruik dan van tevoren een 
hittebeschermende crème.  
WAS JE HAREN NIET TE HEET
Een heerlijk warme douche is dé manier om helemaal te 
ontspannen. Voor je haar geldt dat echter niet. Het hete 
water maakt je haar droger, zwakker en meer breekbaar. 
Zet de douche daarom niet te warm. 
KNIP JE HAAR
Deze tip lijkt misschien een beetje tegenstrijdig als je je 
haar wilt laten groeien. Toch werkt het! Als je je haar maar 
laat groeien, raken de puntjes beschadigd en kan het 
haar langzaam afbrokkelen. Houd regelmatig je puntjes 
bij en je haar wordt langer en gezonder. 
DEPPEN IN PLAATS VAN WIKKELEN
Je haar is vooral kwetsbaar als het nat is. Wanneer je het 
na het wassen in een handdoek wikkelt, kan het snel 
afbreken. Dep je haar in plaats daarvan zachtjes droog 
met een handdoek. 
WEES LIEF VOOR JE HOOFDHUID
Als er verzorgingsproducten en dode huidcellen op de 
hoofdhuid achterblijven, is het lastiger voor nieuwe haren 
om terug te groeien. Masseer daarom je hoofdhuid goed 
bij het aanbrengen van shampoo.

Vijf tips
      voor langer haarOp zoek naar 

een veilig 
gevoel?

Spoorstraat 39B, Wijchen
024 64 510 99

info@besecured.nu
www.besecured.nu

Herfst 
IN HET

donker

Meer informatie? MUZIEUM.NL/HERFSTVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE 
12 T/M 27 OKTOBER

Volg ons via

THAISE MASSAGE

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

Traditionele Thaise massage 
Ontspanningsmassage 

Kruidenstempelmassage

T 06 533 43 478 

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 
Ontspanningsmassage 

Kruidenstempelmassage

THAISE MASSAGE

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

Traditionele Thaise massage 
Ontspanningsmassage 

Kruidenstempelmassage

RVN 1807NIJM 1807

Thaise massage • Ontspanningsmassage • Combinatiemassage 
Krekelstraat 127 te NIJMEGEN • thai-nara.nl 

Afspraken uitsluitend per 06 26963175

Afspraken uitsluitend per telefoon 06 26963175
Krekelstraat 127 • 6533 RE NIJMEGEN • thai-nara.nl

• Traditioneel Thaise Massage • Ontspanningsmassage 
• Combinatiemassage • Sportmassage 

• Kruidenstempelmassage 
• Hotstone massage • Voetmassage  

• Anti migraine massage
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 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.”  

 Totaaladvies 
 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.”

Alles voor je interieur
BRUISENDE/TOPPER

Alles voor je interieur

VOOR WIE
VAN KLASSE 
EN KWALITEIT 
HOUDT
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BRUISENDE/TOPPER

HG Woonidee  |  Edisonstraat 4, Wijchen  |  024 641 99 19  |  www.hgwoonidee.nl

 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 meubilair?
Loop dan zeker eens binnen bij de showroom 
van HG Woonidee in Wijchen en laat je inspireren.

SPECIALIST
IN PRACHTIGE 
KASTEN
OP MAAT
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Middelweg 10b   •   Molenhoek   •   024 3585 905   •   info@resultcare.nl

HIELSPOOR: PIJNLIJK 
BIJ ELKE STAP 

Heeft u pijn aan uw hak? Grote 
kans dat u hielspoor heeft! Wees 
een lang durige behandeling voor 
en kom snel langs bij Result Care 
om chronische hielspoor te 
voor komen. 

Veel mensen lopen te lang door met hiel-
spoor. Een klein beetje pijn aan uw hak dat 
aan het einde van de dag met een beetje 
rust weer wegtrekt? Waarschijnlijk heeft u 
hielspoor. Hielspoor is een verkalking van 
het hielbeen en geeft pijn in uw hiel, bij 
elke stap. Hoe langer u blijft rondlopen met 
deze klachten, hoe langer het behandel-
traject is om de pijn weg te nemen.

Met shockwavetherapie hebben 
fysiotherapeuten van Result Care al 
honderden mensen van hielspoor 
afgeholpen.  
 
Maak een afspraak voor een gratis 
screening om samen met een fysio-
therapeut of chiropractor te bekijken 
wat wij voor u kunnen betekenen.

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE      • CHIROPRACTIE      • SPORT

GRATIS

SCREENING 

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS!

GRATIS MEDISCHE FITNESS TIJDENS HET BEHANDELTRAJECT 

9,1

HIELSPOOR

Serie_Nijmegen Bruist_162x162.indd   3 27-02-19   09:33

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

Diverse ballondecoraties op maat!
Ballonartiest, Verhuur en Entertainment

Gespecialiseerd in entertainment, ballondecoraties & verhuur. Wij maken 
gebruik van 100% biologisch afbreekbaar latex ballonnen. Ook zijn onze 

springkussens voorzien van certificaten en valmatten.

Diverse ballondecoraties op maat!
Ballonartiest, Verhuur en Entertainment

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST



écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

écht 
vruchtensap
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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!

9 OKTOBER
GA JE MEE NAAR DE ZEE? 3+
Muis wil heel graag lekker op vakantie. Ze droomt er al 
van: lekker spelen op het strand en lekker rollen op het 
strand. Muis wil samen gaan met alle dieren van de 
boerderij. Allemaal mogen ze mee op de tractor. Lekker 
een vakantie naar de zee! Kom 
jij kijken naar deze vrolijke 
voorstelling met livemuziek 
tijdens de Kinderboekenweek? 

Theater de Molen:
14.00 - 14.45 uur; kijk voor 
tarieven op de website.

boerderij. Allemaal mogen ze mee op de tractor. Lekker 
een vakantie naar de zee! Kom 

tijdens de Kinderboekenweek? 

19 OKTOBER
KASTEEL IN HET DONKER 7+
Op zaterdagavond 19 oktober kun je Kasteel Hernen in 
het donker beleven. Met de pratende lantaarn kun je 
door het donkere kasteel. Ook ga je met een gids op stap 
naar plekken die normaal verborgen blijven, maar waar 
deze avond speciaal de deuren van openen. Daarnaast 
zal een verteller je meenemen in zijn spannende verhaal. 
Er zijn drie verschillende tijdstippen waarop je het 

kasteel binnen kunt 
gaan.

Kasteel Hernen; 
9 oktober 19.00, 
19.30 en 20.00 uur; 
kijk voor tarieven op 
de website.

Er zijn drie verschillende tijdstippen waarop je het 
kasteel binnen kunt 
gaan.

Kasteel Hernen; 
9 oktober 19.00, 
19.30 en 20.00 uur; 
kijk voor tarieven op 
de website.

CARDO THEATER
WAAR WERELDEN BIJ ELKAAR KOMEN
VERRASSEND – UNIEK – ORIGINEEL

HANS VISSER
REMBRANDT & DE GOUDEN EEUW
31 OKTOBER

Nederland viert in 2019 de onsterfelijkheid van 
Rembrandt.
Oud-Flairck gitarist Hans Visser en de Russische 
top-accordeoniste en zangeres Irena Filippova brengen 
een muzikale ode aan De Gouden Eeuw, het tijdperk 
waarin Nederland cultureel, wetenschappelijk en 
politiek-economisch de wereld domineerde.

Datum: Donderdag 31 oktober
Plaats: Nijmeegsebaan 9, Groesbeek
Tijd: 20:00 uur
Ticket: € 15,-

Tickets zijn verkrijgbaar op www.cardotheater.nl
Nijmeegsebaan 9, Groesbeek

WWW.CARDOTHEATER.NL
JE KAN HET NIET MISSEN!

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober
FESTIVAL DER KUNSTEN
Het is weer feest in Bottendaal!
Op 5 en 6 oktober openen de deuren van 
Bottendaalse inwoners voor het Festival der 
Kunsten. Professionele kunstenaars en artiesten 
laten hun werk zien in woonkamers van gastvrije 
Bottendaalse bewoners. De kunsten variëren van 
beeldende kunst en muziek tot theater, fotografi e, 
vormgeving en cross-over media. Met een 
passe-partout voor één dag of het hele weekend 
bepaal je je eigen route en kun je heerlijk door 
Bottendaal struinen om alle kunst en optredens te 
zien en beluisteren. De lokale horeca zorgt voor 
lekkere proeverijtjes.
Passe-partout met programmaboekje voor één dag 
€ 10,- en voor het hele weekend € 15,-, te koop 
vanaf 17 september bij Bakkerscafé Brood op de 
Plank in de Castellastraat 29 en Hatertseweg 23c 
en bij de Thiemeloods, Leemptstraat 34 Nijmegen. 
Kinderen t/m 8 jaar gratis.

Locatie: Diverse woonkamers in Bottendaal
Datum: 5 en 6 oktober
Tijd: zaterdag 5 oktober: 13.00 - 19.00 uur,
zondag 6 oktober: 12.00 - 18.00 uur
Informatie: www.festivalderkunsten.nl en 
Facebook: festivalderkunsten.

24 t/m 27 oktober
4E EDITIE FESTIVAL JAZZ INTERNATIONAL 
NIJMEGEN
Festival Jazz International Nijmegen vindt dit 
jaar plaats op 24, 25, 26 en 27 oktober. Net als 
voorgaande jaren zal de stad weer zinderen van de 
jazzvibes met concerten bij onder andere: Brebl, 
Doornroosje, LUX en de Lindenberg. Daarnaast 
biedt ook dit jaar Free Jazz weer een aantal GRATIS 
pop-up concerten op bijzondere plekken. Het 
bijzondere van de intieme festivalopzet van Festival 
Jazz International Nijmegen is dat je niet hoeft te 
kiezen en te zappen tussen programma’s: je kunt 
alle concerten achter elkaar zien en daarna voor 
de liefhebber lekker dansen bij de Late Night Party 
in Brebl met afrobeatband Son Swagga of bij de 
verschillende DJ’s.

De openingsavond van Festival Jazz international 
Nijmegen is een knaller met drum legende Louis 
Moholo.
Je kunt passe-partouts en dagkaarten online kopen. 
Op de avond zelf is er ook kaartverkoop aan de deur 
van de desbetreffende zalen. Deze kaarten zijn alleen 
af te rekenen met pin.

Datum: 24, 25, 26 en 27 oktober
ga voor meer informatie naar:
www.festivaljazzinternationalnijmegen.nlEV
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Klomp Keukens en Interieurbouw  

Lijsterstraat 33 |  5451 XJ Mill  |  0485-452255 

info@klompkeukens.nl  |  www.klompkeukens.nl 

“Stoere             
elegantie”




