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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!



KOM GEWOON

EENS VRIJBLIJVEND

IDEEËN OPDOEN, 

DE KOFFIE STAAT 

KLAAR!

Geniet
in het vroege voorjaar
al van je buitenkamer!

Het buitenleven wordt steeds 
belangrijker in ons leven en hoe 
heerlijk is het om al in het vroege 
voorjaar buiten te kunnen genieten? 
Ben je op zoek naar een tuinhuis, 
veranda of buitenkamer dat zich 
onderscheidt in stijl, vormgeving en 
een meer dan uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding? Denk dan eens aan 
Jan de Boer Tuinhuizen!

Al jarenlang is het ontwerpen en vervaardigen van landelijke of moderne tuinhuizen, 
veranda’s, buitenkamers en meer oplossingen op maat onze specialiteit. Onze passie 
voor hout en alles wat met heerlijk buitenleven samenhangt, is overal in ons bedrijf 
voelbaar. In onze sfeervolle showroom ben je van harte welkom om inspiratie op te doen. 
Ook wordt je voorzien van deskundig advies. We denken graag met je mee om uiteindelijk 
een duurzaam product te kunnen leveren waar je vele jaren plezier aan beleeft. 

Al onze producten worden met oog voor detail vervaardigd in eigen fabriek waar onze 
vakbekwame medewerkers uitsluitend werken met de beste materialen. Een team van 
gemotiveerde vakmensen zorgt er tenslotte voor dat jouw tuinhuis met zorg wordt 
geplaatst. 

We staan open voor al jouw wensen en maken er samen iets moois van! 
Graag tot ziens!

Jan en Marga Willems

Celsiusstraat 8 Wijchen  |  024-6416466
www.jandeboertuinhuizen.nl



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. Maar 
meestal ook de ideale maand om weer heerlijk naar buiten te 
gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie maanden die voor 
ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose gebruiken? Blader 
dan vooral snel verder, want in deze nieuwste editie van Bruist 
delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet zit er wel een 
trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

Lea en Marcel Bossers

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
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Ron van Kuijk

 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. De 
Overbetuwe 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.

win

HARTIG EN 
ZOET DOOR 

ELKAAR, HET 
KAN ALLEMAAL!Inhoud

26   Street One Elst

Dorpsstraat 76, Elst 
info@streetone-elst.nl

0481-353508

Joke Hubers en Annemiek Besselink

Aan de Dorpsstraat in 
Elst runnen Joke Hubers 
en Annemiek Besselink 
sinds 2008 hun Street 

One-store. In deze winkel 
verkopen zij vlotte 
dameskleding voor 

vrouwen vanaf pakweg 
25 jaar.

Joke en Annemiek vinden het 
belangrijk dat hun klanten zich 
thuis voelen. De gemoedelijke 

dorpse sfeer in de winkel 
draagt daar ontegenzeggelijk 

aan bij. Het verkoopteam 
neemt voor elke klant alle tijd 

en loopt over van het 
enthousiasme hetgeen door 
klanten vanuit de omtrek en 
ver daarbuiten zeer wordt 

gewaardeerd.    

  streetone_elst
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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

Volgens Tuinbranche Nederland gaan we dit jaar drie 
opvallende trends tegenkomen in de Nederlandse 
tuinen: Inner Retreat, Blended Cultures en Street 
Savage. Mooie benamingen, maar wat houden ze 
precies in?

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

BRUIST/WONEN
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VERRASSINGSMENU BIJ
Laat u verrassen met heerlijke lekkernijen 
klaargemaakt door de chefs van 
De Buren van… De koks laten zich 
inspireren door de wereldwijde keuken, 
wat een extra verrassend menu oplevert. 

Een gevarieerd menu van hoogstaande 
kwaliteit zoals u bij De Buren van… 
gewend bent. In combinatie met 
samenzijn in een comfortabele en knusse 
sfeer wordt dat een avondje genieten! 

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

Ons

verrassingsmenu 

is een 3 gangen 

menu voor 

€ 29,95
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Leve de lente
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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi  kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

win

smaak geeft. Pallini limoncello

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

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. #DORDRECHTTOURS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Ook deze maand hebben 
we weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
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. #LINNAEUSHOF naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.
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De werking van een energetische massage
Als medium sta ik tussen jou en je energie in. Met een energiemassage 
help ik je om je energiekanalen te openen en je energiebanen weer te laten 
stromen. Het kan zijn dat je energiebanen geblokkeerd zijn geraakt omdat 
je emoties hebt onderdrukt. Met een energetische massage kunnen dan 
ook emoties vrijkomen. Hoewel dit confronterend kan zijn, is het op lange 
termijn iets goeds. Als je bewust raakt van deze emoties, dan kun je ze 
verwerken. Dit proces helpt je om je energie weer te laten stromen.

Wat kun je van een energetische massage verwachten?
In Salon Balans Massage ben je in een veilige omgeving. Met rustgevende 
muziek op de achtergrond raak je ontspannen. Tijdens een energetische 
massage maak ik middels lichamelijk contact verbinding met je 
energiebanen. Het is hierbij van belang dat je bewust bent van je 
ademhaling. Liggend op een massagematras zul je merken dat je 
energiebanen langzamerhand vrijkomen. 

Wil je graag je klachten verlichten en heb je interesse in één 
of meerdere energetische massages? Je bent van harte welkom in 
onze Salon Balans Massage. Je kunt me bereiken via 06-28174828 of 
stuur een e-mail. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken.  

Ik zie je graag in mijn praktijk, Astrid 

Verlicht je klachten met 
een energetische massage

Het leven is niet eenvoudig. Het is dan ook niet raar 
dat je af en toe uit balans raakt. De momenten waarop 
je vastloopt zijn juist heel waardevol en leerzaam. Het 
zijn boodschappen die je vertellen dat de energie van je 
lichaam en geest geblokkeerd is geraakt en op zoek is naar 
verlichting. Een energetische massage van Salon Balans 
Massage helpt je om je energiebanen te bevrijden van 
blokkades en je energie weer te laten stromen.

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.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
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maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
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      & 
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Weten 
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DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
Tuinbranche Nederland heeft weer wat mooie namen bedacht 
 voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.

Wees lief voor uw vloer!
Zorg daarom voor de juiste producten.

Ook voor leuke woonaccessoires
zoals lampen, kussens, glaswerk en geurdiffusers

komt u naar:

Gebruik de juiste onderhoudsmiddelen

Maak gebruik van een goede inloopmat

Let op temperatuur en luchtvochtigheid 

Plaats beschermdoppen, glijders of wielen

Ook voor leuke woonaccessoires

Plaats beschermdoppen, glijders of wielen

Industrieweg Oost 5b,  Elst (GLD)  |  0481 745 296  /  06  303 60 855
info@booijparket.nl  |  www.booijparket.nl

Vanaf 1 april online > Booijparket-webshop.nl

Voorjaars-
aanbieding
10% korting op 

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

Hans Heywegen van 
Administratiekantoor 
Heylo in Elst is zowel 

mkb-ondernemers als 
particulieren graag van 
dienst als het gaat om 

belastingzaken en 
alle andere aspecten 

van fi nancieel 
administratieve 

dienstverlening. 

Administratiekantoor Heylo neemt administratieve werkzaamheden uit 
handen zodat ondernemers zich puur op het ondernemen kunnen richten 
en particulieren totaal ontzorgd worden. Hans Heywegen vertelt: “Vooraf 
bespreken wij de wijze waarop en hoeveel werk wij u uit handen nemen. 
Geheel volgens uw eigen wensen. Sinds kort zijn wij overigens offi cieel 
gekwalifi ceerd lid van de NOAB.”

Ondernemers
“Ondernemers concentreren zich natuurlijk het liefst op hun corebusiness. 
Een uitgebreide boekhouding kan een onderneming vooruit helpen. Dit kan 
echter erg veel tijd kosten en vereist ook de nodige kennis. Daarom kunt u 
dit beter laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. Administratiekantoor 
Heylo neemt desgewenst al uw administratieve werkzaamheden uit handen 
waardoor u meer tijd heeft voor het ondernemen. Wij werken op basis van 
een uurtarief of een vast jaarbedrag. Goede communicatie is erg belangrijk 
dus hebben we regelmatig overleg met onze klanten zodat u altijd weet waar 
u aan toe bent en de samenwerking zo soepel mogelijk verloopt. Ons online 
boekhoudpakket helpt daar ook zeker bij.”

Jaaropgave
Administratiekantoor Heylo helpt ook graag bij het oprichten van een 
onderneming. Hans vertelt: “Bijvoorbeeld bij het opstellen van een 
ondernemingsplan. Daarnaast zijn er natuurlijk de reguliere administratieve 
werkzaamheden en bijvoorbeeld het opstellen van de jaaropgave. U krijgt 
dan een goed overzicht van uw winstmarges. Alle verplichte belastingopgaven 
kunnen wij voor u regelen. Financiële dienstverlening op maat dus!”

Financiële dienstverlening  op maat

KIJK OP DE WEBSITE 
VOOR MEER 
INFORMATIE EN TARIEVEN

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

BRUISENDE/ZAKEN

Ook voor advies
 aan startende 
ondernemers 

en particulieren

Financiële dienstverlening  op maat
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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 kunt genieten.

Heb jij een bos met krullen 
en levert dit problemen op 

bij menig kapper? 
Dan wordt het tijd om bij een 
krullenkapper langs 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

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 beschadigt je 
haar en het haar gaat hiervan pluizen.

4.
Maak gebruik van een microvezel-
handdoek 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!

Zelf kleding maken
 is hip!

Marianne Hayes is het gezicht van Arends Naaimachinehandel 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 ook 
lock- en creatieve workshops, quiltcursussen en naailessen gegeven!

Marianne vertelt: “Zelf kleding maken 
is weer helemaal in. 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 Naaimachine-

www.arendsnaaimachinehandel.nl

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

handel kunt u terecht voor persoonlijk advies. “Dan bekijken we samen wat 
de behoefte is en wat de klant precies wil gaan doen.” De ontwikkeling van 
de naaimachines gaat enorm snel. Zo is er o.a. de gratis mySewnet™ cloud, 
waarin diverse Apps die naai-instructies en uitleg geven 
voor iedereen. Hier kun je leuke naaiprojecten vinden of 
zelf ontwerpen. Als je over een borduurmachine 
beschikt kun je gebruik maken van de QuickDesign™ 
App, waarin een foto omgezet wordt in een 
borduurmotief. 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!”

Kom ook 
eens langs voor
een workshop

of cursus
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LOOP NOOIT WEG ZONDER HELM

Isidore Mazal is elf en de jongste zoon in 
een gezin met zes kinderen. Zijn broers 
en zussen zijn allemaal superintelligent, 
hij is gevoelig. Berenice, Aurore en 
Leonard behalen al voor hun 
vierentwintigste doctoraten. Jeremy is een 
muzikaal genie en Simone van dertien is 
overal goed in. Alleen Isidore heeft nog 
nooit een klas overgeslagen of een 
proefschrift geschreven. Maar wanneer 
de familie Mazal getroffen wordt door een 
tragedie, is hij de enige die hen kan 
helpen. Als hij voor die tijd tenminste niet 
is weggelopen van huis. LOOP NOOIT 
WEG ZONDER HELM van Camille 
Bordas verschijnt 21 april.

D

Of je nu van bos, heide of strand 
houdt, Nederland heeft vele mooie 
natuurgebieden. Ervaar en ontdek 
hoe mooi de natuur is en trek er op 
uit. En de natuur maakt je ook nog 
eens gelukkiger! Het aanbod van 
activiteiten en evenementen in de 
natuur is reuze, voor zowel jong als 
oud. Als je érgens goed van kunt 
uitwaaien is het wel aan zee. Niets 
is zo ontspannend als een 
wandeling over het strand. Met 
zicht op een verre horizon en alleen 
het geluid van de zee en zingende 
meeuwen. Maak bijvoorbeeld een 
strandwandeling tussen de 
bosjutten in Rockanje of ga 
wielewalen spotten bij Lauwersoog.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van 
Nederland op www.anwb.nl/
wandelen.

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

The Secret Garden is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Frances Hodgson 
Burnett. Wanneer de ouders van de tienjarige 
Mary Lennox (Dixie Egerickx) overlijden, wordt 
ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland 
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar 
zieke neefje Colin die eigenlijk het huis niet uit 
mag. Samen gaan ze op onderzoek uit in de 
honderden kamers en uitgestrekte tuinen. Daar 
ontdekken ze een mysterieuze deur die toegang 
geeft tot een geheime tuin die sinds de dood 
van haar tante niet meer open is geweest.
THE SECRET GARDEN en andere fi lms zijn 
te bekijken via Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
THE SECRET 
GARDEN

Wij zijn Marcel en Mandy van Salas Catering. 
Salas Catering is dé Indische Cateraar bij u in de 
regio. U kunt bij ons terecht voor de beste Indische 
gerechten die wij met veel zorg en passie bereiden.

Voor verjaardagen, jubilea, bruiloften, bedrijfsfeesten, begrafenissen en meer 
verzorgen wij een complete Indische catering met gerechten zoals nasi, bami, 
rendang en smoor. Wij denken graag met u mee over de invulling van uw 
catering, of stel zelf eenvoudig uw menu samen via onze website. 

Een absolute must in de Indonesische keuken zijn Indische hapjes 
zoals lemper, pasteitjes en risolles. U kunt deze traditioneel bereide 
hapjes bij ons afhalen of laten bezorgen in Elst.

Geen zin om
zelf te koken? 

Geen zin om zelf te koken? 
Doordeweeks bieden wij ook heerlijke lunch- en 
dagmenu’s om af te halen. Neem eens contact 
met ons op voor meer informatie.

Salas Catering  •  Industrieweg-Oost 5 b4, Elst  •  06 22 38 21 25  •  contact@salascatering.nl 
www.salascatering.nl 

catering, of stel zelf eenvoudig uw menu samen via onze website. 

Een absolute must in de Indonesische keuken zijn Indische hapjes 
zoals lemper, pasteitjes en risolles. U kunt deze traditioneel bereide 

Doordeweeks bieden wij ook heerlijke lunch- en 
dagmenu’s om af te halen. Neem eens contact 

catering, of stel zelf eenvoudig uw menu samen via onze website. 

Een absolute must in de Indonesische keuken zijn Indische hapjes 
zoals lemper, pasteitjes en risolles. U kunt deze traditioneel bereide 
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SlaapBewust

Kies bewust voor je nachtrust

Uniek slaapgedrag  
inzicht met  

SlaapID® thuismeting

Deskundig 
en onafhankelijk

advies

Jouw persoonlijke  
slaapoplossing

op maat

Uitstekende 
slaapgarantie en 

slaapservice

SlaapBewust
bij Beddenspecialist.nl

SlaapBewust
�����

SlaapBewust Matras
Inruilactie*

*Vraag naar
de voorwaarden.

inruilkorting
200,-T
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HARTIG EN 
ZOET DOOR 

ELKAAR, HET 
KAN ALLEMAAL!

De paasbrunch is inmiddels voor veel families 
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Bestaat het 
gezelschap ook uit (kleine) kinderen, dan start het 
feest natuurlijk met het zoeken naar eieren. Maar 
daarna is het dan toch echt de hoogste tijd om aan 
tafel te gaan en heerlijk te smullen van al het lekkers.

Alles kan
Ga je voor een ‘traditionele’ paasbrunch, dan zijn 
er een aantal elementen die absoluut niet mogen 
ontbreken. Geen paasfeest zonder eieren natuurlijk, 
maar ook chocolade lekkernijen en paasbrood horen 
erbij! Daarnaast kun je het zo gek maken als je zelf 
wilt. Heerlijke broodjes, een lekker soepje, verse 
vruchtensappen, champagne, asperges, fruit, hartige 
en zoete taarten, een visschotel... het kan allemaal!

Voor iedereen wat
Je kunt ervoor kiezen om al je gasten wat lekkers 
voor de brunch mee te laten nemen, maar als je liever 

Geen zin om zelf de keuken in te duiken? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal van leuke restaurantjes 
in jouw regio waar je ook terechtkunt voor een lekkere paasbrunch.

Paaseieren 
gevonden? aan tafel!

Pasen, hét uitgelezen moment voor een vrolijke voorjaarsbrunch waarbij alles mag. 
Hartig en zoet door elkaar, lekkers voor jong en oud en natuurlijk heel veel eieren! 

Gezellig samen aan tafel en genieten maar.

alles zelf bereidt, is het aan te raden om je even te 
verdiepen in het gezelschap. Zijn er vegetariërs bij? 
Mensen met een allergie? Groot voordeel van een 
brunch met allemaal losse gerechtjes is dat je heel 
makkelijk met iedereen rekening kunt houden. Er zit 
altijd voor iedereen wel iets tussen.

Lopend buffet
Wil je zelf ook volop van je brunch kunnen genieten? 
Zorg dan dat je zo veel mogelijk van tevoren al 
klaarmaakt zodat je tijdens het brunchen niet 
telkens weer de keuken in hoeft. Wel zo gezellig als 
jij ook lekker kunt blijven zitten. Is je tafel niet groot 
genoeg voor het hele gezelschap? Ook dat hoeft 
geen probleem te zijn. Maak er een soort lopend 
buffet van en laat iedereen zitten of staan waar hij 
of zij wil. Zijn er kleine kids bij, dan is het misschien 
wel handig om voor hen ergens een tafeltje neer 
te zetten om knoeien te voorkomen. Scheelt weer 
poetsen achteraf!

BRUIST/HORECA
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1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.nl

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.nl

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.nl
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.nl

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10

8

12

7
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Like ons op 
www.facebook.com/DeOverbetuweBruist

De grootste collectie gordijnen in de regio!

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

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

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

De Park 12  |  Elst  |  t 06 14 50 59 58

www.dienstverleninginhetgroen.nl

ADVIES  |  ONTWERP   
AANLEG  |  ONDERHOUD

Ram 21-03/20-04
Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 
zult vanzelf iemand ontmoeten. 

Stier 21-04/20-05
Het voorjaar geeft je veel zelfvertrouwen, wat 
je in kan zetten voor de liefde en je carrière, 
gedurende de hele maand april. Bijna elke 
Stier kan die energie succesvol gebruiken.

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen genieten van het gezelschap van 
hun dierbaarste vrienden en dankzij deze 
openheid zullen ze goede gesprekken 
hebben met iedereen.

Kreeft 21-06/22-07
Als je problemen had met communicatie, 
maak je geen zorgen. Alles zal veranderen. 
Je hebt nu geen woorden nodig, want de 
communicatie met je familie is ideaal.  

Leeuw 23-07/22-08
Het voorjaar staat in het teken van je carrière. 
De Leeuw moet dus focussen op zijn carrière 
waarbij hij zijn kunst van argumenteren goed 
tot zijn recht laat komen.

Maagd 23-08/22-09
Je omgeving gaat steeds sneller, wat je het 
gevoel geeft dat je de controle verliest. Dus 
zal je je moeten focussen op je relaties, zeker 
op familiair gebied. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je laat iedereen om je heen een glimlach 
zien, maar van binnen voel jij je niet zo goed. 
Zeg wat je dwars zit. De inspanningen op je 
werk worden opgemerkt door je manager.

Schorpioen 23-10/22-11
April wenst elke Schorpioen het beste. Als je 
droomt van een langetermijnrelatie ziet het 
ernaar uit dat de sterren je een potentiële 
partner zullen brengen.

Boogschutter 23-11/21-12
Voor de Boogschutter staat de hele maand 
april in het teken van educatie. Je verlangt 
naar nieuwe dingen leren, dus het meeste 
van je vrije tijd wordt ingevuld met lezen. 

Steenbok 22-12/20-01
April belooft positieve energie. In deze 
periode heeft de Steenbok geen problemen 
met communicatie. Hierdoor krijgen singles 
eindelijk de kans om liefde te vinden.

Waterman 21-01/19-02
Het voorjaar brengt een april vol werk-
problemen met zich mee. Als je niet tevreden 
bent met je huidige baan is dit de tijd voor 
verandering.

Vissen 20-02/20-03 
April kan wat gezondheidsproblemen 
brengen. Daarom zouden Vissen meer met 
sportieve activiteiten mee moeten doen en 
gezonder gaan eten.

Ram
Als je een 

dansles bij wilt 
wonen, meld 

je nu aan.

HOROSCOOP

Ram
Als je een 

Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 

Doet april wat hij wil?
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Dillenburg 6, Elst
info@depaja.nl  |  www.depaja.nl  |  0481-849099

Voor het
lekkerste
Indische

eten!

TOKO, ETEN, 
AFHAAL & 
CATERING

Voor het
lekkerste
Indische

Herberg De Hoeve 

Hoeve 31, Huissen  |  026 - 32 507 60

www.herbergdehoeve.nl

EEN ONVERGETELIJKE TROUWDAG BIJ 

Uw trouwdag is één van de belangrijkste dagen van 

uw leven. Bij de organisatie en uitvoering van uw 

trouwfeest komt veel kijken, zoals de aankleding van 

de feestlocatie en de hapjes en drankjes. Herberg De 

Hoeve staat voor u klaar om er een onvergetelijke dag 

van te maken. 

In de hoeve 
vindt u nog 

de rustieke sfeer 
van weleer.

Lessen Engels

De Beukennoot
Rauwendaal 21, Heteren
06 1874 6961
www.de-beukennoot-heteren.nl

Engelse les?
Voor wie?
-  Lessen Engels voor beginners en gevorderden van  

alle leeftijden.
-  Bijlessen voor scholieren.
-  Cursussen voor emigranten/expats, professionals 

en vakantiegangers.
- Ook voor mensen met een 
Meedoen-in Overbetuwepas

Voor jou?
Bel Henriëtte voor meer informatie: 06 1874 6961
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19 april
NTP SURVIVALRUN 
LINGEZEGEN
Survivalrun is een combinatie van 
hardlopen en uitdagende (touw) 
hindernissen, aangevuld met 
waterdoorsteken, boogschieten, 
kajakken, houthakken en lopen 
met ballast. Je kunt je individueel, 
in een team of als groep 
inschrijven voor de 5, 7,5 of 12 km 
run. Nieuw is dit jaar de 
wedstrijdcategorie, de KSR (Korte 
Survivalrun) en de run voor de 
politie en Koninklijke 
Marechaussee. Voor de 5 km 
FUNrun is geen klimervaring 
nodig. De 7,5 en 12 km run vragen 
wel wat kennis van de 
verschillende klimtechnieken.

Kosten: Tussen €10,- en €22,- p.p.
Aanmelden:
www.survival-lingezegen.nl
Tijd: 09.30 - 18.00
Locatie: Hoofdparkeerplaats 
Rijkerswoerdse Plassen

17 april
BOEKPRESENTATIE 
VLEUGELLAM
Wegens grote belangstelling voor 
de eerste boekpresentatie is op 
vrijdag 17 april de tweede 
presentatie van het boek 
‘Vleuggellam’ door Michel Bongers, 
schrijver van meerdere (streek)
romans die zich in de Betuwe 
afspelen, in de Theaterkerk in 
Bemmel. Het boek is speciaal 
geschreven in het kader van 
75 Jaar Vrijheid en speelt in 
onze regio. Het verhaal zelf is 
in romanvorm maar uitgebreid 
gedocumenteerd, de feiten 
kloppen dus! De lezer krijgt op een 
laagdrempelige, verantwoorde 
manier inzicht in wat er in onze 
regio gebeurd is.

Aanmelden en meer info:
aanmelden@exodushuissen.nl
Tijd: 20.00 uur
Locatie: 
Theaterkerk Bemmel.Markt 5, 
Bemmel

ELSTGENDT

19 april
STRUINTOCHT – VOGELS IN DE 
KLOMPENWAARD
20 Jaar geleden is de 
Klompenwaard geheel op de schop 
gegaan in het kader van ‘ruimte 
voor de rivier’ en is het vlakke 
grasland veranderd in een 
dynamisch natuurlandschap met 
veel hoogteverschillen. Om het 
gebied open te houden wordt het 
gebied begraast door Konikpaarden 
en imposante Rode Geuzen. Het 
gebied kan erg modderig zijn dus 
trek Laarzen aan en neem een 
verrekijker mee!!

Kosten: 
Volwassenen € 3,- Kinderen € 1,50
Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur
Locatie: 
Landerij De Park, De Park 12, Elst
Inschrijven: 
06 10864179 of via 
info@lingewaardnatuurlijk.nl
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Snijd de kipfi let in reepjes en kruid deze goed met peper en zout. Grill 
daarna de kipreepjes in de pan tot ze mooi goud kleuren. Prak de 
avocado. Meng de kip, mozzarella, oude kaas, koriander en de 
avocado en breng op smaak met peper en zout. Verdeel dit mengsel 
over vier tortilla’s en vouw de tortilla’s dicht. 

Verhit een klein beetje olijfolie in een grillpan. Leg de tortilla's in de 
pan en grill ze twee minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Lekker 
met een beetje tabasco!

Het leuke van dit recept is, dat je met de ingrediënten kunt spelen. 
Wees niet bang om af en toe ingrediënten af te wisselen of nieuwe 
ingrediënten toe te voegen, zoals rode ui of bacon.

INGREDIËNTEN
300 gram kipfi let

peper en zout
1 avocado

50 gram geraspte mozzarella
50 gram geraspte oude kaas

koriander
4 tortilla’s

1 el olijfolie
tabasco

met kip en avocado
4 PERSONEN - 20 MINUTEN

Romige wraps

Sander, media-adviseur bij Bruist
“Deze wraps zijn een waar meesterwerk. Supermakkelijk om te maken en net zo 
makkelijk mee te nemen als lunch de volgende dag. Als media-adviseur bij Bruist ben 
ik altijd onderweg. Voor mij is het dus erg handig om een goed vullende maaltijd bij te 
hebben, die mij veel energie geeft. Deze goddelijke rollen van waar genot maak ik vaak 
voor mijn ouders en vrienden, aangezien ze er geen genoeg van kunnen krijgen.”
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in één 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com
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Een unieke stijl 
voor persoonlijke cadeautjes!persoonlijke cadeautjespersoonlijke cadeautjespersoonlijke cadeautjes

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.  




