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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



GaastraShop nu 
online

met 40% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 40%
PROMOCODE: BRUIST 

SHOP NU OP
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting
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VOORWOORD/JANUARI

Om te beginnen: gelukkig nieuwjaar! Hopelijk heb je net als 
wij volop genoten van de decembermaand en alle bijbehorende 
warmte en gezelligheid. Voor ons ligt weer een compleet 
nieuw jaar dat wij, zoals je van ons gewend bent, bruisend 
tegemoetzien.

Ben jij eigenlijk al klaar voor 2020? En is je woning dat ook al? 
Niet? Dan heb je geluk! Verderop in deze nieuwste editie van 
Bruist geven we je namelijk diverse tips om je woning eenvoudig 
2020-proof te maken. 

Als het aanpassen van je woning een van je goede voornemens 
is voor dit nieuwe jaar, dan kun je daar beter maar meteen 
mee beginnen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat slechts 
acht procent van de mensen zich daadwerkelijk langdurig aan 
hun goede voornemens houdt. Dus hoe sneller je dit voornemen 
af kunt vinken, hoe beter!

Gelukkig kunnen wij je garanderen dat wij zeker wél bij die acht 
procent horen. Wat ons goede voornemen dan is? Elke maand 
weer een bruisend magazine voor je samenstellen, met veel 
bijzondere ondernemers uit jouw regio. Benieuwd naar wat we 
nog meer voor je op papier hebben gezet? Lees dan vooral 
verder...

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
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THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
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 Like ons op Facebook/De Overbetuwe Bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Alkmaar 
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 is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Raoul Bosman 06-15948855

BEMMEL

HUISSEN

ELST

NIJMEGEN -NOORD

OVERBETUWE

RIJK VAN NIJMEGEN

NIJMEGEN

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven 
in jouw regio? Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en 
Rijk van Nijmegen Bruist.Inhoud
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KIES DE 
TREND DIE 

BIJ JOU 
PAST Trend: groen!

En dan hebben we het niet over de kleur groen, 
maar over duurzaam wonen. Een trend die tot uiting 
komt in het gebruik van natuurlijke materialen zoals 
hout, linnen, hennep en riet, maar ook in de keuze 
voor handgemaakte producten en het toepassen van 
bijvoorbeeld ledlampen en zonnepanelen.

Trend: ronde vormen
Een trend die doorzet in 2020 is de voorkeur voor 
ronde vormen. Heb je strakke, hoekige meubels en 
wil je die liever niet vervangen? Geen probleem! Door 
het toevoegen van ronde accessoires zoals kleden, 
lampen of kussens maak je het al een stuk zachter.

Trend: slim wonen
Er zijn steeds meer technologische snufjes die 
wonen een stuk aangenamer kunnen maken. Van 
gordijnen met een afstandsbediening tot verlichting 
die je bedient met je telefoon. Gemak dient de mens.

Wil jij meer weten over de trends voor 2020? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een 
interieurspecialist in jouw regio die je hier uitgebreid over kan informeren.

Is jouw woning al
2020-proof?

Is jouw goede voornemen om je inrichting nu eindelijk eens die 
langverwachte make-over te geven? Lucky you! Speciaal voor jou zetten we 
namelijk een aantal woontrends voor 2020 op een rijtje. Laat je inspireren...

Trend: multifunctioneel
Steeds meer mensen wonen op een klein oppervlak. 
Om dit te compenseren zien we dat men kiest voor 
een slimme en multifunctionele inrichting. Hierbij
kun je denken aan een uitklapbare eettafel, een 
salon tafel met opbergruimte of de ruimtebesparende 
‘fi ets aan de muur’-trend. Klein, maar fi jn!

Trendkleuren: warme tinten
Ook kleuren zijn van grote invloed op je interieur. 
Dit jaar kiezen we wederom massaal voor warme 
tinten zoals terracotta, okergeel en oudroze, zo is de 
verwachting. Of je dit nu subtiel doet door de kleuren 
terug te laten komen in accessoires of het meteen 
wat grootser aanpakt, is geheel aan jou.

Wat de trends ook zijn, het belangrijkste blijft dat jij 
kiest voor een interieur dat bij jou past. Toch liever 
vierkant en harde knalkleuren? Doen! Dat is dan 
gewoon jouw persoonlijke trend voor 2020.

BRUIST/WONEN
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Zelf kleding maken
          is hip!

Marianne Hayes is het gezicht van Arends 
Naaimachinehandel. Sinds februari is haar 
nieuwe winkel geopend aan de Beemdhof 44 
in Heteren. Bij haar kunt u terecht voor de 
aanschaf van een nieuwe of tweedehands 
machine, reparaties en onderhoud. Er worden 
lock- en creatieve workshops, quiltcursussen 
en naailessen gegeven!

ERVARING
Marianne beschikt over ruim 30 jaar ervaring in de wereld 
van de naaimachines. Arends Naaimachinehandel is dealer 
van de merken Husqvarna Viking en Pfaff. Voor reparaties en 
onderhoud kunt u met alle merken machines terecht, dit 
geldt ook voor de oudere machines.

Waar het vroeger voor veel mensen noodzaak was om zelf 
kleding te maken, ligt dat tegenwoordig heel anders. 
Vandaag de dag wordt het meer gezien als een hobby. 
Marianne vertelt: “Zelf kleding maken is weer helemaal in. 

“Gespecialiseerd in het repareren van 
naai- en lockmachines, maar ook oudere 

naaimachines”

Zelf kleding maken
          is hip! Vooral de jeugd heeft het ontdekt. Het is natuurlijk ook hartstikke leuk om zelf 

kleding te ontwerpen en te maken. Daar kun je echt je eigen creativiteit in kwijt.”

ADVIES
Een goede machine is daarbij heel belangrijk. Bij Arends Naaimachinehandel 
kunt u terecht voor persoonlijk advies. “Dan bekijken we samen wat de 
behoefte is en wat de klant precies wil gaan doen. Er zijn namelijk heel 
veel mogelijkheden.”
De ontwikkeling van de naaimachines gaat enorm snel. Zo is er o.a. 
de gratis mySewnet™ cloud , waarin diverse Apps, zoals de JoyOS 
ADVISOR™ app, die naai-instructies en uitleg geeft voor iedereen. 
Hier kun je leuke naaiprojecten vinden of zelf ontwerpen.
Voor diegenen die over een borduurmachine beschikken is er een 
mogelijkheid om gebruik te maken van de QuickDesign™ App, waarbij je 
een foto maakt die omgezet wordt in een borduurmotief. Dit bestand kan op 
uw account in de mySewnet™ cloud worden bewaard. Hoe leuk is dat!

WORKSHOPS
Leerzaam zijn de workshops en naailessen die Marianne aanbiedt: 
“Zo hebben we bijvoorbeeld een workshop waarin mensen leren om het 
maximale uit hun machine te halen. Er zijn ook naailessen voor kinderen. 
Kijk voor alle info op de website en graag tot ziens!”

“Ophaal- en afgiftepunt bij Expert in Elst en 
Naaischool Mieke Lesuis in Duiven”

BRUISENDE/ZAKENBRUISENDE/ZAKEN

Kom ook 
eens langs voor
een workshop

of cursus

Marianne Hayes  |  Beemdhof 44, Heteren
06-10939274
info@arendsnaaimachinehandel.nl

www.arendsnaaimachinehandel.nl
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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. #SUSTOILABLE 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Wil jij kans maken 
op een natuurlijk 
verzorgingspakket? 
De producten van 

sustOILable bieden 

uitstekende verzorging 

voor het hele lichaam.

Van huid- en haarolie en 

handgemaakte zeep tot 

natuurlijk wasmiddel (wasnoten).

SUSTOILABLE: NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. Geen gedoe met 

toevoegingen, kleuren en geuren. De producten van sustOILable bieden 
uitstekende verzorging voor het hele lichaam: verzorgende huid- en haarolie (in 

stijlvolle, navulbare pipetfl esjes), handgemaakte stukken zeep, heerlijke geurolie 
en natuurlijk wasmiddel (wasnoten). Laat je verrassen door de pure producten!

www.sustOILable.com

BIOLOGISCHE PASTA
Een chocoladepasta zonder 

palmolie, conserveringsmiddelen en 
kunstmatige smaakstoffen. Deze 
Nocciolata van Rigoni di Asiaga 

bestaat alleen uit biologische 
ingrediënten. Er is ook een melk-

vrije versie. Liever witte Nocciolata? 
Die is er! Met meer hazelnoten 

en 30% minder suiker.
www.rigonidiasiago.nl/nocciolata

win
Bruisend  het
nieuwe  jaar in! 

BELEEF KOFFIE
De koffi emachine van JURA maakt van koffi edrinken weer 
een beleving. Met één touch op het strakke kleurendisplay 
kun je kiezen uit twaalf verschillende koffi especialiteiten 

van Zwitserse kwaliteit. Alle specialiteiten zijn ook nog eens 
naar wens in te stellen (koffi esterkte, temperatuur en 

hoeveelheid melk). www.jura.com/nl

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUIST Deals
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. #BOEZEMKUSSEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GEZOND H2O
Het drinken van Kangen Water® bestaat in Japan al meer dan 40 jaar. 
Kangen - een Japans woord - betekent terug naar de bron. Hiromari 
Oshiro maakte zich als doel om gezond water met een hoge pH-waarde 
voor iedereen toegankelijk te maken en ontwikkelde een machine die dit

mogelijk maakt. Zo ontstond 
het Kangen Water®-apparaat. 
Kraanwater gaat door een 
actief koolstoffi lter, waarbij 
het fi lter onzuiverheden, zware 
metalen, eventuele pesticiden 
en hormonen uit het water 
fi ltert. Belangrijke mineralen 
die ons lichaam nodig heeft, 
worden niet gefi lterd. 
Ga voor meer informatie
naar www.waterdetox.nl.
Rob Pessers, 06-54605704.

Bruisend  het
nieuwe  jaar in! 

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. #COSTA DEL COKE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op het 
boek Costa del Coke. 
Een zinderende roadtrip langs
de Zuid-Spaanse kust in het 
spoor van de cokemaffi a, 
geschreven door Arthur van 
Amerongen en Ivo Teulings.
Aangeboden door Uitgeverij Just Publishers.

/NEWS/NEWSSHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

Heeft u borstkanker 
(gehad) of kent u iemand met borstkanker? 
U maakt nu kans op een speciaal boezemkussen.
Stichting Boezemkussen 
maakt hartvormige kussens die 
klachten in oksel- en borstgebied na borstkanker verlichten.
Aangeboden door JouwTransformatie.nl
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- Moeder en ervaringsdeskundige -

Hoe vaak hoort u wel niet dat er mensen vermist raken, zeker in deze donkere dagen.
Sneeuwpret of lekker op wintersport?

Is uw kind erg ondernemend en kan deze overal en nergens zijn?
Of gaat uw tiener zelf naar het sporten en moet hij/zij in het donker alleen naar huis?

Is uw familielid aan het dementeren en wilt u een oogje in het zeil houden?
Of bent u misschien ziek en heeft u soms snel hulp nodig?

gps4you.nl

www.gps4you.nl

angeliquegpshorloges
  info@gps4you.nl

06-19944322

Verlies uw kind niet uit het oog in deze donkere dagen . .

Een GPS Horloge met belfunctie of GPS Tracker is dé ideale oplossing !

Jouw eigen energiesysteem bepaald wat het wil loslaten en wil ontvangen. 
Vervolgens bepaalt de Universal Healing Energy zelf naar welke plek het 
toestroomt en in welke hoeveelheid.

Universal Energy Healing werkt helend of ondersteunend bij:
• fysieke klachten zoals rugklachten, nek- en schouderklachten, slecht 

slapen, migraine etc.
• emotionele klachten zoals: depressiviteit, angsten, je leeg voelen etc.
• mentale klachten zoals een overactieve geest, overmatig negatieve 

gedachtepatronen etc.
• spirituele blokkades het gevoel vast te zitten, niet de essentie van iets 

kunnen pakken etc.

Hoe de healing plaatsvindt en hoeveel sessies nodig zijn is van te voren 
niet te zeggen, je zult zelf aanvoelen of je nog een healing nodig hebt. 
Afhankelijk van de mate waarin de balans is verstoord is meer of minder 
tijd nodig om de balans weer te kunnen herstellen. Gedurende de healing 
sessie lig je op de behandeltafel of zit je op een stoel. Het kan zijn dat er 
bepaalde emoties loskomen of dat je slaperig wordt. Wat er ook gebeurt, 
het is allemaal oké. Er gebeurt niets wat jij niet wilt.

De healing is nooit een vervanging voor de reguliere geneeskunde. 

Ik zie je graag in mijn praktijk, Astrid

Ervaar ‘n universal
energetische healing

Ik ben als healer een ’doorgeefl uik’ van de krachtige 
Universal Healing Energy. Via mijn handen kan ik deze 
helende energie doorgegeven tijdens een behandeling. 
Bij een healing wordt als eerste verstorende energie in 
jouw systeem afgevoerd, waarna er vervolgens genezende 
levensenergie aan jouw energiesysteem ter beschikking 
wordt gesteld.

Julianastraat 20, Huissen
06-28174828  

astrid.jeltema@live.nl 
www.salon-balans.nl

Salon Balans

Astrid Remie werkte jarenlang in de 
zorg. Mensen helpen met fysieke 

en mentale problemen leverde haar 
veel voldoening op. Daarom begon 
ze in haar eigen tijd ook massages 

te geven. De feedback die ze 
hierop kreeg was zo positief dat ze 
besloot om Salon Balans Massage 
te openen. Haar specialiteit is de 
energiemassage, zowel voor de 
man als voor de vrouw. Je kunt 

kiezen of je op een massagetafel of 
op de massagematras gemasseerd 

wilt worden. Wanneer je niet 
naar de salon kunt komen, komt 

Astrid bij je thuis zodat je veilig en 
vertrouwd in eigen omgeving een 

behandeling naar keuze krijgt.
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DITJES/DATJES

 Traditioneel worden op 6 januari, Driekoningen,
   de kerstboom en de kerstversiering opgeruimd. 
 Hier langer mee wachten zou ongeluk brengen.
  Januari is de maand van de goede voornemens.
Slechts 8% van de mensen houdt zich hier ook echt langdurig aan. 
Misschien is het daarom ook wel de maand waarin de meeste
   echtscheidingen plaatsvinden.
 Klein wonen is de trend. Steeds meer mensen kiezen er 
daarom voor om in zogenaamde tiny houses te gaan wonen.
  Volwaardige woningen, maar dan in het klein.
 Een slimme, multifunctionele inrichting 
   kan heel wat ruimte besparen. 
 ‘Blue monday’, oftewel de meest deprimerende dag
  van het jaar, valt dit jaar op maandag 20 januari.
   Jongens die in januari zijn geboren,
  trouwen vaak met een ‘oktobermeisje’.
   18 januari is het weer internationale Winnie de Poeh-dag.
   Poeh-poeh, wat een dag!

Barabrenda  |  Ganzenvoet 27, Driel  |  026 - 379 45 89  |  info@barabrenda.nl  |  www.barabrenda.nl  |  

Een unieke stijl 
om verliefd op te worden!

Van een kraamcadeautje tot een uniek accessoire 

voor in huis, je vindt het bij Barabrenda. De producten 

die Brenda maakt en uitzoekt zijn uniek, eigenzinnig 

en hebben een persoonlijke twist. Leuk als 

cadeautje voor iemand anders óf voor jezelf.  
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Beauty Firm  |  Oude Reekstraat 5, Beuningen  |  06 19 00 9300  |  info@beautyfi rm.nl  |  www.beautyfi rm.nl

Wil je afvallen of gewoon wat strakker in je vel 
zitten? BeautyFirm! uit Beuningen is in de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip 
voor mensen die dat graag willen. 

Door het gebruik van ultrasound en elektrostimulatie bereikt 
BeautyFirm! spectaculaire resultaten. Ook de 
gezichtsbehandelingen - waarbij de gezichtshuid door middel 
van LED-licht, in combinatie met collageen, gladder en 
strakker wordt - zijn inmiddels veelgeprezen. Met een 
behandeling van BeautyFirm! kom je dus letterlijk én 
fi guurlijk beter in je vel te zitten en dat vinden de klanten 
van BeautyFirm! zelf ook! 

Waarom klanten 
BeautyFirm! waarderen

Waarom klanten BeautyFirm! waarderen
“Bij BeautyFirm! merk je direct de hoge persoonlijke 
betrokkenheid; er wordt gekeken wat voor jou het beste is! 
Je wordt warm ontvangen, het is er gezellig en er is sprake van 
een strak resultaat!”

“Ik ben moeder en echtgenote. Ik werk en heb een druk leven. 
Voor mij is het uurtje bij Marieke echt een uurtje ontspanning 
terwijl er juist heel stevig aan mijn lijf wordt gewerkt. Met de 
handige tips en adviezen is dit voor iedereen te doen. Het 
afvallen gaat goed, maar vooral belangrijk; ik val af op de 
plaatsen waar ik het nodig vind!” 

“Inmiddels zo’n 6 weken verder ben ik ruim 8 kilo en 48 cm 
omvang kwijt. Mijn huid ziet er zoveel mooier en strakker uit!” 

“Bij BeautyFirm! voel ik mezelf heel erg welkom en het is voor 
mij écht een verwenmoment. Marieke is ontzettend enthousiast 
en zorgzaam. BeautyFirm! helpt me op een positieve manier om 
mijn doel te bereiken. Dan zie je zelf het resultaat en voel je het 
verschil!”

Een proefbehandeling nu voor   € 35,-

Kom je samen? Dan betaal je     € 30,-pp

AANBIEDING!

Gezellig naar de fi lm én genieten 
van een heerlijk 3 gangen diner? 
Daarvoor kom je naar De Buren van... 

Pathé en De Buren van... zijn een leuke 
samenwerking aangegaan en bieden 
een diner inclusief een fi lmkaartje aan
voor slechts € 29,95 p.p.
Reserveren kan via 0481-729723 
of reserveren@deburenvan.nl

Kinkelenburglaan 4, Bemmel  |  0481-729723
info@deburenvan.nl  |  www.deburenvan.nl

&

Dineren incl.
een fi lmkaartje 

van Pathé 
voor

€ 29,95 p.p.

19



VOEL JE THUIS!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 al naar deze 
ideale vakantiebestemming.

De familie Van Lanen kocht 
en renoveerde het afgelopen 
jaar zes bungalows in 
Maspalomas, naar de 
wensen en eisen van deze 
tijd. Het resultaat is een 
prachtig complex van zes 
bungalows met een 
zwembad en een geweldig 
uitzicht. Zie voor meer info
www.vistabellabungalows.eu 

* Boek voor minimaal 3 dagen. 
Check de site voor meer informatie 

over onze bungalows.

1-SLAAPKAMERAPPARTEMENT

€ 85,- 
per nacht*

2-SLAAPKAMERAPPARTEMENT

€ 105,- 
per nacht*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.VISTABELLA-

BUNGALOWS.EU

Deal

Calle Nestor de la Torre 4, 
Maspalomas Gran Canaria

 +31 (0)6 34 74 74 18
www.vistabellabungalows.eu

RUST, LUXEEN EEN ADEM-BENEMEND
UITZICHT

RUST, LUXEEN EEN 

VOEL JE THUIS!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DANIEL ARÉVALO
Chris en Alice zijn gelukkig getrouwd, 
hebben een dochtertje en verwachten een 
tweede kind. Dan wordt Alice gebeld dat 
Chris een auto-ongeluk heeft gehad op een 
plek waar hij volgens Alice helemaal niet 
langs zou komen. Ze wordt gegrepen door 
het verlies, maar ook door de angst dat 
hun relatie niet zo perfect was als het leek. 
Alice gaat op zoek naar antwoorden en 
volgt zijn laatste reis tot aan het epicentrum 
van het mysterie: Robin-eiland, Cape Cod, 
Massachusetts. Tijdens haar zoektocht 
dringt zich de vraag op: hoe goed kende ze 
haar man? Hoe goed kent ze zichzelf?
Alice op het eiland van Daniel Arévalo ligt 
vanaf medio januari in de boekhandel.

Het Nederlands IJsbeelden Festival 
is een uniek winterevenement voor 
jong en oud! Tot en met zondag 
1 maart zijn de IJsselhalen in 
Zwolle omgetoverd tot een adem-
benemende wereld van kraakhelder 
ijs en glinsterende sneeuw. De 
beste ijskunstenaars ter wereld zijn 
hier rondom het thema ‘R-ijs door 
de tijd’ aan de slag met 275.000 
kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw en 
bouwen ijs- en sneeuwsculpturen 
tot wel zes meter hoog.
Om lange wachtrijen te voorkomen 
tijdens dit unieke winterevenement 
wordt er dit jaar gewerkt met 
tijdsblokken. Bestel een ticket voor 
de datum en het tijdsblok van jouw 
keuze en geniet zolang je wilt van 
deze magische wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.ijsbeelden.nl

D AGJE UIT
IJSBEELDEN
FESTIVAL

Na het verliezen van zijn vrouw zondert John 
Dolittle (Robert Downey Jr.), een dokter uit 
het Victoriaanse tijdperk, zich af van de 
wereld met enkel zijn exotische dieren als 
gezelschap. Wanneer de jonge koningin 
Victoria echter ernstig ziek wordt, wordt John 
gedwongen af te reizen naar een mythisch 
eiland om op zoek te gaan naar een remedie. 
Tijdens zijn zoektocht wordt hij vergezeld 
door een jonge leerling en een hoop dieren, 
waaronder een angstige gorilla, een vrolijke 
ijsbeer, een enthousiaste eend, een cynische 
struisvogel en een eigenzinnige papegaai.
Dolittle draait vanaf 16 januari in de 
bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DOLITTLE

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
Spataderbehandeling  

Ooglidcorrectie  
Facelift (MACS-lift)

Borstverkleining
Rimpelbehandeling

Armlift  -  Halslift
Contourverbetering

Oorcorrectie - Labiacorrectie

Betrouwbare en betaalbare spatader-behandeling.
Voor meer info024 - 845 05 06

Spataderen?
Twijfel je om een rok of korte broek te dragen vanwege 
zichtbare spataderen? Wil je de volgende zomer met 
blote benen kunnen lopen? Begin dan nu met 
een spataderbehandeling!

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

algemeen chirurg
Dr. M. Pruyt

Margot Pruyt is arts en 
gepassioneerd algemeen 

chirurg, gespecialiseerd 
in flebologie, proctologie 

en huidchirurgie. Met 
haar liefde voor het vak, gedegen 

actuele vakkennis en betrokkenheid 
bij haar cliënten is zij al vele jaren 

een toonaangevend specialist.  

 Vaak vindt men spataderen vanuit cosmetisch oogpunt erg 
vervelend, maar er kan ook een medische noodzaak bestaan 
om de spataderen te behandelen, omdat ze pijnlijk zijn. 

 Spataderen behandelen 
 Na een intake en een duplexonderzoek (echografisch onderzoek 
van de vaten) van de benen, wordt in een persoonlijk gesprek 
samen met jou een persoonlijk behandelplan opgesteld. 

 Overweeg je een spatader-
behandeling? 
 De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn dat we korte 
wachttijden hebben, er een hoog gespecialiseerd 
team dat garanties biedt voor kwaliteit en 
veiligheid voor je klaarstaat, er in één keer een 
diagnose en een persoonlijk behandelplan 
opgesteld kan worden en je mee kunt 
beslissen in de planning. 

 Neem gerust contact op met onze
consulente voor het inplannen 
van een vrijblijvend en kosteloos 
consult via 024 - 845 05 06 
of door middel van ons
contactformulier. 
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Een stukje geschiedenis
De Grote Kerk van Elst is al indrukwekkend op 
zichzelf. Wat deze kerk pas écht bijzonder maakt, 
zijn de historische verrassingen die onder de kerk 
verborgen liggen. Onder de kerkvloer en onder het 
koor wordt 2000 jaar geschiedenis zichtbaar en 
tastbaar.
 
Drie gedeelten
Het Tempel | Kerk Museum is onderverdeeld in 
drie aparte gedeelten. In de zijbeuk van de kerk 
vind je vitrines met archeologische objecten. Onder 

Wil jij meer weten over de Overbetuwe? Kijk op www.deoverbetuwe-bruist.nl,
daar vind je nog meer bijzondere verhalen.

Het Tempel 
Kerk Museum 

in Elst
De Grote Kerk van Elst huisvest Het Tempel | Kerk Museum, een museum dat het 

verhaal vertelt van deze 2000 jaar oude cultusplaats. Of je nu een dagje naar Elst gaat 
of in dit mooie dorp woont, een bezoek aan de Grote Kerk en het museum hoort erbij!

het schip vind je de fundamenten van twee Gallo-
Romeinse tempels. Ten slotte vind je onder het koor 
de fundamenten van drie Middeleeuwse kerken en 
een 10e-eeuws graf. 

Gratis toegang
De toegang tot de kerk en het archeologische 
museum is gratis. Wil je ook een kijkje nemen onder 
de kerk om de tempels en Middeleeuwse resten 
te zien? Ga dan eens mee met een rondleiding! 
Onder begeleiding van een gids leer je alles over de 
geschiedenis van de Grote Kerk van Elst. 

DE OVERBETUWE BRUIST
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5 TIPS voor 
mooie krullen!

Heb geduld met je krullen en 
neem de tijd. Daar worden 
krullen blij van! Plan een 
wasdag in. Hoe zorgvuldiger 
de wasdag, hoe langer jij van 
je mooie krullen kan genieten.

Angel’s Curly Hair
Angelique Coenen

Bellefl eur 35  |  Zetten  

06-46595147  |  

info@angelscurlyhair.nl  

www.angelscurlyhair.nl

Heb jij een bos met krullen 
en levert dit problemen 

op bij menig kapper? Dan 
wordt het tijd om langs een 
krullenkapper te gaan. En 
niet zomaar één. Nee, kies 
voor een kapsalon waar ze 

eerlijk tegen je zijn. Zoals bij 
Angel’s Curly Hair, de salon 
van krullenexpert Angelique 

Coenen. 

Angelique Coenen

Angel’s Curly Hair
Bellefl eur 35, Zetten

06-46595147
info@angelscurlyhair.nl
www.angelscurlyhair.nl

2.
Slaap op een zijden kussensloop. 
Hierdoor blijft de textuur van je krullen 
mooier. Je wordt wakker met minder 
pluishaar. Katoen is ruw en trekt de 
haarproducten uit je haar, waardoor er 
ook meer pluis ontstaat. Dat is juist 
waar we niet van houden…pluishaar!

3.
Slaap met een pineapple op je hoofd. 
Een pineapple is een zeer hoge losse 
paardenstaart over het midden van je 
hoofd. Het zorgt ervoor dat je haar niet 
zo pluizig wordt tijdens het slapen. De 
volgende ochtend hoef je je je krullen 
alleen nog maar op te frissen met wat 
water.

1.
Föhn je haar met een diffuser. Voor 
echte mooie krullen plaats je een 
diffuser op je föhn. Ga ondersteboven 
hangen met je haar en blaas de lucht 
er van onder in. Op deze manier krijg 
je meer volume. Föhn niet te heet en 
blaas niet te hard. Het beschadigd je 
haar en het haar gaat hiervan pluizen. 

4.
Maak gebruik van een 
microvezelhanddoek om je haar te 
drogen Een gewone handdoek heeft 
lusjes en daardoor krijg je pluishaar. 
Een microvezelhanddoek of oud 
katoenen t-shirt zijn beter geschikt. 

5.
Co-washing betekent je haar wassen 
met conditioner. Elke keer als je wast 
met shampoo strip jij je mooie krullen 
en dat droogt je krullen alleen maar 
heel erg uit. Je haar wordt alleen maar 
slap van wassen met shampoo. Met 
een conditioner wassen zorgt voor een 
betere kruldefi nitie. Het haar blijft 
beter gehydrateerd en beter 
doorkambaar, waardoor het minder 
afbreekt. Krullend haar is vaak heel 
poreus. Handle with care!

Administratie?

Industrieweg Oost 13A, Elst  |  0481 353544  |  info@administratiekantoorheylo.nl  |  www.administratiekantoorheylo.nl

Hans Heywegen: “Administratiekantoor 
Heylo neemt administratieve 
werkzaamheden uit handen zodat 
ondernemers zich puur op het 
ondernemen kunnen richten en 
particulieren totaal ontzorgd worden. 
Wij werken op basis van een uurtarief 
of een vast jaarbedrag.”

Volledige verzorging van fi nanciële 
administratie voor bedrijven en 
particulieren.

Kijk op
de website voor meer informatie en tarieven.
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1. Couture Blush van Yves Saint Laurent, € 48,50  www.ysl.com 
2. Clean it Zero Foam Cleansing Water van Banila Co, € 22,50  www.douglas.nl 

3. L’Absolue Rouge Ruby Cream van Lancôme, € 35,50  www.lancome.nl  
4. Clarity Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl 

 5. Baked highlighter palette van essence, € 8,99  www.essence.eu

En dan is het  winter

3

4

2

BEAUTY/NEWS

6. Geurkaars van Cire Trudon, € 85,-  www.debijenkorf.nl
7. Verstevigende Gezichtsolie van Weleda, € 27,99  www.weleda.nl

8. 4-In-1 Eye Palette Place de l’Opéra Rose Nude Edition van Bourjois, € 23,99  www.bourjois.com/be-nl
9. Birch Algae Facial Soap van Mádara, € 7,95  www.debijenkorf.nl 

10. Essie nailpolish dont’t be choco-late, € 9,99  www.essie.nl

9

8
7

6

Het is koud, guur, de feestdagen zijn voorbij en 
de januarimaand is volop bezig. Maar ja, deze 
maand moeten we toch door, dus aan Blue 
Monday of andere sombere dagen, daar doen 
we gewoon niet aan. Stay positive!En dan is het  winter

9

7
8

10
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Van 12 tot en met 16 december 2019 vond ’s werelds grootste premium lifestyle beurs 
Masters of LXRY weer plaats in de RAI in Amsterdam. Vijf dagen lang konden bezoekers 
zich tijdens The LOVE Edition onderdompelen in de liefde van wereldmerken, shows, 
primeurs, charity, glamour, design, entertainment en gastronomie. Tijdens de VIP Night 
spraken wij met dé man achter Masters of LXRY: Yves Gijrath.

 Hoe verklaar je het succes 
van Masters of LXRY? 
 Niemand in de hele wereld doet het zoals 
wij het doen. Boten naast de satébar, 
sterrenchefs die bij auto’s staan… Alles 
wat niet logisch is, hebben wij op onze 
geheel eigen manier logisch gemaakt. 
Beursorganisatoren uit het buitenland 
snappen er helemaal niets van. Die zeggen 
“dat willen wij ook”. Maar wij blijven het 
gewoon hier doen en zeggen “kom maar 
naar ons”. Onze kracht zit echter ook in de 
variëteit. Én in de enorme gezamenlijkheid 
die we met elkaar hebben.

  Wat maakt dit jaar anders?
  We hebben bewust gekozen voor het 
thema LOVE. Liefde is iets waar we zeker 
in het huidige tijdperk behoefte aan 

hebben. Uiteindelijk zoeken we allemaal 
naar verbinding. Daarbij maakt het niet uit 
waar je vandaan komt of wie je bent. Die 
boodschap willen we dan ook meegeven. 
Als we gewoon aardig zijn tegen elkaar, 
hebben we allemaal een leuk leven en 
daar gaat het uiteindelijk om.

  Hoe kan ik als ondernemer
deelnemen aan Masters of LXRY? 
 Ons belangrijkste criterium is kwaliteit. We 
leggen de lat behoorlijk hoog. Het is niet 
zo dat je per se een Porsche moet zijn. 
We willen ook mensen die debuteren een 
kans geven, maar dan moet je wel laten 
zien wie je bent. Durf origineel en creatief 
te zijn. Uiteraard binnen het domein dat we 
bestrijken, maar dat is zo gigantisch groot, 
daar is heel veel vraag naar. 

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

Masters of LXRY 2019 bruist!

“Samen 

zoeken naar 

verbinding”
hebben we allemaal een leuk leven en verbinding”

deelnemen aan Masters of LXRY? 
 Ons belangrijkste criterium is kwaliteit. We 
leggen de lat behoorlijk hoog. Het is niet 
zo dat je per se een Porsche moet zijn. 
We willen ook mensen die debuteren een 
kans geven, maar dan moet je wel laten 
zien wie je bent. Durf origineel en creatief 
te zijn. Uiteraard binnen het domein dat we 
bestrijken, maar dat is zo gigantisch groot, 

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Een nieuw begin

Geniet je wel voldoende? Waar word je eigenlijk blij van? 
Stel dat je over twaalf maanden terugkijkt op 2020, hoe zag 
het aankomende jaar er dan uit? Doe je ogen dicht en denk 
er eens bewust een paar minuten over na. Wat wil je écht? 
Wat vind je belangrijk? Heb je plannen en concrete doelen 
voor 2020? En ik bedoel geen loze goede voornemens. Wat 
ga je doen?

Nu je dit leest lijken dit wellicht oppervlakkige woorden, 
maar ze zijn van onschatbare waarde als je er serieus over 
gaat nadenken en er vooral ook iets mee gaat doen.

Stel dat je leven een boek is en jij bent de schrijver van 
het verhaal. Hoe wil jij dan dat het verhaal verloopt?
365 lege pagina’s. Het is aan jou.

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.com

Heerlijk, een nieuw jaar, nieuw begin. Een lege 
pagina. Wat staat er op je wensenlijst voor 2020? 
Wat ga je doen? En ook belangrijk, wat wil je 
vooral niet meer doen? Denk je hier wel bewust 
over na? En handel je er ook naar? Of doe je maar 
wat en laat je de dagen aan je voorbijgaan?

Michael  Pilarczyk
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Like ons op 
www.facebook.com/De Overbetuwe Bruist

Marga Gerritsen  |  Hoefkamp 6, Elst
0654681827  |  mgloopbaanadvies@gmail.com
www.mgloopbaanadvies.nl

“Een loopbaan-
  traject voor het 
ontdekken van
kwaliteit en
   motivatie”

De grootste collectie gordijnen in de regio!

Nieuwe Aamsestraat 84, Elst  |  0481 - 37 21 62  |  www.willemsenwonen.nl

Een sfeervol en kleurrijk
2020  gewenst!

team Willemsen Wonen

bruisend
nieuw jaar

Bruist wenst
alle lezers een

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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EEN UUR 
FLOATEN STAAT 

GELIJK AAN 
DRIE TOT VIJF 
UUR SLAPEN

Nu kun je dat bijkomen natuurlijk op heel veel 
verschillende manieren doen, maar een optie die 
steeds meer aan populariteit wint, is het zogenaamde 
fl oaten. Bij fl oaten drijf je - zonder prikkels om je 
heen - op een laag zout water dat verwarmd is tot 
lichaamstemperatuur. Iets wat we al kennen van 
het  drijven op de dode zee, maar wat nu dus ook 
gewoon in Nederland kan in een speciale fl oat- 
cabine, een thermaalbad of een zoutwaterbad.

Alleen met het water
Het voordeel van fl oaten in een speciale fl oatcabine 
is dat je hierheen volledig wordt afgesloten van alle 
prikkels (zoals geluid, licht en zwaartekracht) om je 
heen. Je bent als het ware alleen met het water en je 
gedachten en kunt volledig ontspannen. Hierdoor 
wordt het door sommige mensen ervaren als zweven. 

Benieuwd of je ook bij jou in de buurt kunt fl oaten? Via www.nederlandbruist.nl vind je heel wat heerlijke 
wellness aanbieders. Reken maar dat daar ook een ‘fl oat adresje’ tussen zit.

Drijf de december-
stress van je af...
Hoe leuk december ook is, het is en blijft óók een ontzettend drukke 

feestmaand waarin we rennen van de ene sociale ‘verplichting’ naar de andere. 
Januari is dus dé maand om even heerlijk bij te komen na al die hectiek.

Het gevoel van even gewichtloos zijn, werkt zeer 
ontspannend en rustgevend. Een uur fl oaten zou dan 
ook gelijkstaan aan maar liefst drie tot vijf uur slapen.

Nog meer voordelen
En dat is niet het enige voordeel van fl oaten. Het 
heeft namelijk ook een positief effect op stress-
klachten, (chronische) pijn, je concentratie  vermogen, 
je slaappatroon, je creativiteit, de bloeds omloop, 
sportprestaties en het bevordert het herstel van je 
spieren na (intensief) sporten. Niet zo vreemd dus 
dat (top)sporters het fl oaten al jaren geleden hebben 
ontdekt. Nog een pluspunt: tijdens het fl oaten komt 
er  heel wat endorfi ne vrij. Dit zogenaamde geluks-
hormoon geeft je een gevoel van euforie en zorgt er 
ongetwijfeld voor dat je alle stress van de december-
maand weer van je af kunt schudden.

BRUIST/BODY&MIND
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Laat de zalm of tonijn uitlekken (evt. vel 
en graten verwijderen). Maak de bosuitjes 
schoon en snijd ze in ringetjes. Snijd de 
korsten van het brood en verkruimel het 
brood (in een keukemachine). Meng het 
broodkruim met de vis, het ei en zout en 
peper naar smaak. Schep de bosui erdoor. 
Bak de aardappelpartjes in de helft van 
de olijfolie. Vorm ondertussen van het 
vismengsel met natte handen vier platte 
schijven en bak deze in de rest van de 
olijfolie in circa 6 minuten gaar en goud-
bruin. Kook de sperziebonen met een 
beetje zout in 6 minuten beetgaar. 
Serveer de viskoekjes met de aardappel-
partjes en de sperziebonen.

INGREDIËNTEN
2 blikjes roze zalm of tonijn

3 bosuitjes
4 sneetjes witbrood

1 ei
zout en peper

800 gr. aardappelpartjes
6 eetl. olijfolie
sperziebonen

met sper zie bo nen
4 PERSONEN - 25 MINUTEN

Vis koek jes

Annemiek, grafi sch vormgever bij Bruist
Deze recepten zijn bij ons thuis de twee grote favorieten. Als ik vraag: “Wat eten we 
vandaag?” dan wordt steevast geroepen: viskoekjes of ‘chique pasta’. Wij noemen dat 
chique omdat het net iets specialer is dan de gewone spaghetti met gehakt, groente en 
tomatensaus. Maar het is wel heel eenvoudig te maken. Kip en ingrediënten in een 
schaal en de oven doet de rest. Het recept van de heerlijke viskoekjes is eigenlijk met 
zalm, maar wij gebruiken meestal tonijn. Tip: ze zijn koud ook heel lekker als snack.

RECEPT/VAN DE MAKERS

Verwarm de oven voor op 200 ºC. Snijd 
de kipfi let in plakken en de mozzarella in 
plakjes. Vet een ovenschaal in met de 
olijfolie. Leg de kipfi let dakpansgewijs in 
de ingevette oven schaal. Pers de knofl ook 
erboven en bestrooi de kip met peper. 
Schenk de kant-en-klare pastasaus erover. 
Als je tomatenblokjes gebruikt, voeg dan 
wat extra peper en Italiaanse kruiden toe. 
Leg de plakken mozzarella op de kip en 
bestrooi met de oregano en peper. Bak de 
kipschotel in de oven in circa 30 minuten 
goudbruin en gaar. 
Kook ondertussen de spaghetti volgens de 
aanwijzingen op de verpakking beetgaar. 
Verdeel de broccoli in roosjes en snijd de 
steel in plakjes. Kook de broccoli in 6 
minuten beetgaar. Serveer de kipschotel 
met de spaghetti en broccoli.

INGREDIËNTEN
350 g kipfi let

125 g mozzarella
2 eetl. olijfolie

2 tenen knofl ook
peper

600 g pastasaus of een
blik tomatenblokjes

1 theel. Italiaanse kruiden
1 theel. gedroogde oregano

300 g spaghetti
800 g broccoli

met broccoli
4 PERSONEN - 20 MINUTEN + 30 MIN. OVENTIJD

Italiaanse
kipschotel
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19 januari
STRUINTOCHT – 
WINTERVOGELS IN DE 
GENDTSE POLDER

Mensen die mee willen struinen 
kunnen zich vanaf een kwartier 
voor aanvang op de betreffende 
startplaats melden. De tochten zijn 
geschikt voor het hele gezin 
(kinderen vanaf 6 jaar), maar niet 
geschikt voor mindervaliden. Tip: 
laarzen aan, kijker en fototoestel 
meenemen.

Kosten: Volw. € 3,- Kind € 1,50
Aanmelden:
info@lingewaardnatuurlijk.nl
Tijd: 14:00 - 16:30
Locatie: In de bocht van de 
Polderweg bij steenfabriek Rodruza 
in Gendt

17 t/m 19 januari
GENDT BEVRIJD
Gendt gaat de bevrijding van het 
dorp in januari met een groots 
opgezet driedaags festival vieren. 
Het festival begint op vrijdag 17 
januari met de offi ciële heropening 
van oorlogsmuseum Niemandsland 
in het voormalige gemeentehuis in 
Gendt. Het museum is 
gemoderniseerd en voorwerpen als 
wapens uit de Tweede Oorlog en 
uniformen zijn vanachter het glas 
te zien. 

Tijd: 08.00 - 23.59 uur
Locatie: Stichting Oorlogsmuseum 
Niemandsland, Nijmeegsestraat 19 
in Gendt

9 januari
UNIVERSITEIT VAN 
BEUNINGEN: VAN STRESS 
NAAR BURN-OUT EN WEER 
TERUG
Iedereen is welkom bij de 
laagdrempelige hoorcolleges van de 
‘Universiteit van de bieb’. Kom naar 
onze bibliotheken voor 
collegereeksen met uiteenlopende 
onderwerpen. Een leuke 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en je te verdiepen in 
verrassende thema’s. Vanavond is 
het college ‘Van stress naar 
burn-out en weer terug’.

Kosten: 
lid obgz. € 2,50 niet lid € 4,-
Aanmelden: www.obgz.nl
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Beuningen, bibliotheek in 
de Lèghe Polder

BEUNINGEN GENDT

DE BESTE MANIER 
OM AF TE VALLEN

Maak kennis met de Zlim-methode voor een leven lang slank en fi t. 
Onze wetenschappelijk bewezen methode is gebaseerd op gezond eten in combinatie met 

doelgericht bewegen in een warmte/infrarood-cabine en ozontherapie voor huidverbetering. 
Je bent van harte welkom voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse!

én leukste

Ook afvallen? 
Wij moedigen je aan 
en slepen je door moeilijke 
momenten heen!

ZLIM Elst Bodystyling
Dorpsstraat 29A,  Elst
0481 37 51 89
elst@zlim.nl
www.zlimelst.nl
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Verwijder vieze beestjes 
uit je matras met de 
Raycop!
Huisstofmijten zijn een van de meest voorkomende oorzaken van allergieën en astma. 
Symptomen zoals congestie, niezen, jeukende ogen en huiduitslag kunnen invloed zijn 
op de kwaliteit van de slaap bij kinderen en volwassenen. Wij bieden een veilige en 
effectieve oplossing. 

EENMALIG 
HUREN 

(DAGDEEL) 
€ 35,- 

PER KEER
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