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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.” 
Overigens kun je bij HG Woonidee ook 
terecht voor de styling van je woning. 
“Dat totaaladvies is zelfs een van onze 
specialismen; onze interieurstylisten 
helpen je maar al te graag met 
professioneel advies voor de inrichting 
van jouw woning.”
 
 

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

HG Woonidee  |  Eigenaar: Roel van Elk

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

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

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

BRUISENDE/ZAKENAlles voor je interieur

Voor wie van KLASSE en KWALITEIT houdt
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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!

“Een echte ‘citywinkel’ waar altijd wat te 
doen is”, zo omschrijft bedrijfsleidster 
Joyce Basten ‘haar’ Etos fi liaal aan de 
Marikenstraat in Nijmegen. “Zeven 
dagen per week staan wij daar vol 
enthousiasme voor al onze klanten 
klaar.”

“De focus ligt bij ons op wellbeing, health en 
beauty”, vertelt Joyce. “Dat zie je ook terug in 
ons ruime assortiment. Waar je op dit gebied 
ook maar naar op zoek bent, de kans is groot 
dat wij je kunnen helpen.” Daarnaast kun je 
ook met al je vragen bij Joyce en haar 
collega’s terecht. “Klantcontact, en dus ook 
het beantwoorden van vragen, is een van de 
belangrijkste (en leukste) onderdelen van ons 
werk. Bij Etos staan we voor het geven van 
goed advies. We proberen elke vraag dan 
ook zo goed mogelijk te beantwoorden, 
maar dat kun je aan ons team wel overlaten!”

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!

Drogist met oog voor de klant

‘Onze service is top: je kunt 
met al je vragen bij ons 

terecht!’

.

Etos

Etos |  Marikenstraat 10, Nijmegen  |  024-3602965  |  www.etos.nl

Drogist met oog voor de klantDrogist met oog voor de klant
Een stapje extra
Zelf is Joyce alweer dertien jaar werkzaam bij 
Etos en ze geniet nog elke dag van haar werk. 
“Ik vind het niet alleen leuk om klanten te helpen, 
maar zie het ook als uitdaging om het beste uit 
al mijn collega’s te halen en ze zo te laten 
groeien. Daar hebben onze klanten ook alleen 
maar profi jt van. Daarnaast is hier geen dag 
hetzelfde. Het ene moment ben je volop in de 
weer met het geven van deskundig advies over 
de medicijnen die wij verkopen, het andere 
moment laten we klanten bijvoorbeeld zien wat 
er zoal mogelijk is met de make-up uit ons 
assortiment. Want ook op dat gebied zetten wij 
graag een stapje extra om onze klanten zo 
goed mogelijk te kunnen helpen.”

Betty Barclay
Bever
Cape Cod Fashion
Charlie & Goods
Claudia Sträter
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
Sissy-Boy
s.Oliver
State of Art
van U� elen
Ysveld Fysio
Zeezicht
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en De Overbetuwe Bruist.
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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

HET OBLATENKLOOSTER  |  GROTESTRAAT 41 CUIJK  |  06 83 60 2909  |  INFO@PAULCLEVEN.NL  |  WWW.PAULCLEVEN.NL
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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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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!
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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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Middels 3D impressies komen uw 
woonwensen tot leven. Zo is het voor u 
als klant eenvoudiger om te visualiseren 
hoe het uiteindelijke eindresultaat eruit 
zal gaan zien. Dit bespaart u niet alleen 
hoge kosten, maar levert ook een enorm 
transparante samenwerking op. 

“What you see is what you get!”

Mooie dingen ontwerpen en realiseren, dat is 
mijn doel. Een weldoordacht plan van aanpak en 
uitvoering gaat alleen in goede samenspraak. 

HET OBLATENKLOOSTER  |  GROTESTRAAT 41 CUIJK  |  06 83 60 2909  |  INFO@PAULCLEVEN.NL  |  WWW.PAULCLEVEN.NL

INTERIEURONTWERP  NODIG?
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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.

Bijzonder genieten laat u verrassen!

Guus van Haren – Leijten

Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag: 09:30-17:00

Julianaplein 27  |  6641 CS Beuningen  |  Tel. 024 206 04 03

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

www.facebook.nl/bijzondergenieten

Bijzonder zoet laat u verrassen!

 Debbie van Haren

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag: 10:00-17:30 

Vrijdag: 10:00-20:00
Zaterdag: 10:00-17:30

Julianaplein 25  |  6641 CS Beuningen  |  Tel. 024 206 04 03
debbie@bijzonderzoet.nl  |  www.bijzonderzoet.nl

www.facebook.com/bijzonderzoet
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Julianaplein 25  |  6641 CS Beuningen  |  Tel. 024 206 04 03
debbie@bijzonderzoet.nl  |  www.bijzonderzoet.nl

www.facebook.com/bijzonderzoet

Bijzonderzoet zBsnoepwinkel

Bijzonder genieten laat u verrassen!

Guus van Haren – Leijten

Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag: 09:30-17:00

Julianaplein 27  |  6641 CS Beuningen  |  Tel. 024 206 04 03

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

www.facebook.nl/bijzondergenieten

Bijzonder zoet laat u verrassen!

 Debbie van Haren

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag: 10:00-17:30 

Vrijdag: 10:00-20:00
Zaterdag: 10:00-17:30

Julianaplein 25  |  6641 CS Beuningen  |  Tel. 024 206 04 03
debbie@bijzonderzoet.nl  |  www.bijzonderzoet.nl

www.facebook.com/bijzonderzoet

Bijzonderzoet zBsnoepwinkel

Julianaplein 25  |  6641 CS Beuningen  |  Tel. 024 206 04 

03  debbie@bijzonderzoet.nl  |  www.bijzonderzoet.nl

www.facebook.com/bijzonderzoet

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag: 10:00-17:30 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

Julianaplein 27 | 6641 CS Beuningen  |  Tel. 024 206 04 03 

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

www.facebook.nl/bijzondergenieten

Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag: 09:30-17:00
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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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Huidverzorgingssalon Angela Sanders doet haar best om jouw huid in topconditie te 
brengen en te houden. Een goede huidanalyse is de eerste stap naar huidverbetering. 
De Observ 520 is daarvoor zeer geschikt, met dit apparaat kun je een huidscan maken 
die inzicht biedt in de diepere huidlagen.

“Dingen die voor het menselijk oog aan de 
buitenkant van de huid verborgen blijven, 
worden met dit apparaat zichtbaar”, 
vertelt Angela Sanders. “De Observ 520 
maakt daarvoor gebruik van verschillende 
lichtbronnen. Je ziet direct hoe de huid eraan 
toe is en legt specifi eke gevoeligheden bloot.”

Wat meet de Observ 520?
De Observ 520 meet onder andere:
1. De poriestructuur
2. De elasticiteit van de huid
3. Oppervlakkige en diepliggende 

pigmentschade
4. De hoeveelheid talg
5. De roodheid van de huid

(couperose, rosacea)
6. Het vochtgehalte

Voor en na
“We maken sowieso altijd een huidanalyse als mensen hier voor 
het eerst komen. Deze geeft richting aan het behandelplan dat 
we opstellen. Na verloop van tijd herhalen we de huidscan zodat 
we kunnen zien of de behandeling daadwerkelijk leidt tot de 
gewenste huidverbetering.”

Betere advisering
“Op basis van de huidscan kunnen we je tevens adviseren waar je 
op moet letten bij de verzorging van je huid en welke producten je 
het beste kunt gebruiken. Als je bijvoorbeeld een vochtarme huid 
blijkt te hebben, moet je juist geen vette maar een hydraterende 
crème smeren. Zo voorkom je dat je langdurig de verkeerde 
producten gebruikt die de verkeerde dingen stimuleren, waardoor 
allerlei vervelende huidaandoeningen of zelfs allergieën ontstaan.”

Samen aan de slag
“Voor klanten is het fi jn dat ik de huidanalyse ook naar hen kan 
doormailen. Doordat je het visualiseert, helpt het om mensen 
ervan te overtuigen dat ze ook thuis serieus aan de slag moeten 
met hun huid. Samen zorgen we ervoor dat je huid weer in goede 
conditie komt!

De Observ 520 
maakt het onzichtbare zichtbaar

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

Meten is 
weten

BRUISENDE/ZAKEN
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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

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

OM 10.00 UUR 

ONTBIJT
1ste zondag
van de maand 
HIGH TEA
CADEAUBON(ieder bedrag mogelijk)
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Herken je dat, dat gevoel dat je door anderen stagneert? Of 
dat je mee moet in de groep terwijl je voelt dat het voor jou 
niet klopt? We doen het, tegen beter weten in. Maar waarom? 
En waarom is het zo moeilijk om daar uit te komen?

Vaak blijven we hangen omdat we het kennen, of omdat het ons 
veiligheid biedt in de vorm van bijvoorbeeld inkomen of gezelschap. 
Dat zijn legitieme redenen maar er is meer. In dit soort situaties is het 
interessant om te kijken naar de boodschap die er achter zit. Continue 
aanvaringen kunnen een teken zijn dat het tijd is voor verandering. 
Verandering naar iets dat nu beter bij je past.

Anderen of jezelf verwijten maken is zinloos.  Het ligt namelijk niet aan 
jou of aan de anderen. Misschien is de ‘houdbaarheidsdatum’ van die 
werkplek, die vriendschap of relatie gewoon verstreken. Klinkt best 
logisch, toch? Beter is het om jezelf open te stellen voor mogelijkheden 
die je eerst niet zag. Er is namelijk altijd meer mogelijk.
 
Herken je dit en zou je dit graag eens willen verkennen? Neem contact 
met me op, dan kijken we samen naar hoe het voor jou werkt.

COLUMN/MARIEKE VAN DEURSEN

Mijn naam is Marieke van Deursen 
en ik heet je welkom bij mijn praktijk 
Angels&Magic. Ik ben al langere tijd 
bezig met spirituele hulpverlening 
in de vorm van onder meer 
energiereadings en healings.

In mijn praktijk begeleid ik mensen 
met de hulp van de Engelen door
kaart leggingen, fotolezingen, energie 
readingen en healingen. 

marieke@angelsandmagic.nl

www.angelsandmagic.nl

 Angels&Magic

 angelsandmagic

Marieke

TIJD VOOR 
IETS NIEUWS?

Angels&Magic

 Angels&Magic

 angelsandmagic

Herken je dit en zou je dit graag eens willen 
verkennen? Neem contact met me op, dan kijken we 
samen naar hoe het voor jou werkt. 

   Van (voor)tenten, luifels 
en kampeermeubelen tot 

luchtbedden, slaapzakken en 
caravanaccessoires; de keuze is 
enorm. Mensen die hier voor het 
eerst komen, zijn vaak onder de 

indruk van de uitgebreidheid van 
ons assortiment. We gaan voor 

de beste kwaliteit, dus we kiezen 
bewust voor gerenommeerde 

merken als Crespo, Kampa, 
Dukdalf en vele andere. Mochten 
we iets niet op voorraad hebben, 

dan kunnen we het bijna altijd 
wel bestellen. 

Alles voor op de camping
Meer dan 5.000 artikelen op voorraad

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

www.kampeeroase.nl

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons voorop

Azuëra Maas

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

Showroom Voortenten voor caravan en camper
Inmiddels heeft Kampeer Oase Elst een groot deel van 
de bovenverdieping ingericht met een showcollectie van 
voortenten van Herzog en de opblaasbare (voor)tenten 
en (bus)campertenten van Kampa. De Kampa tenten 
maken in Nederland een grote opmars op het 
gebied van Air-tenten. Dit door het opzetgemak 
en stevigheid en stabiliteit hiervan. Nieuwsgierig? 
Kom ze bekijken in de showroom. 
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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

Bij Eltink Interieur in Wijchen

eltink-interieur.nl

PRIMEURS
Dit modulair kastensysteem van Saunaco is gebaseerd op een  
ragfijne afwerking met slimme details. De heldere vormgeving  
biedt de mogelijkheid om aan de hand van diverse modules  
samen met u, uw unieke droomkast samen te stellen.

KOM GEZELLIG 
WOONSHOPPEN
Bekijk de nieuwste collecties

Profiteer van aantrekkelijke acties

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

Bij Eltink Interieur in Wijchen

eltink-interieur.nl

PRIMEURS
Dit modulair kastensysteem van Saunaco is gebaseerd op een  
ragfijne afwerking met slimme details. De heldere vormgeving  
biedt de mogelijkheid om aan de hand van diverse modules  
samen met u, uw unieke droomkast samen te stellen.

KOM GEZELLIG 
WOONSHOPPEN



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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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 volgde Jocelyn Hoop haar droom en opende kookwinkel 
Hoop Keukengemak 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 ook partner Edward Hoop gaan meehelpen. Samen hebben zij een 
selectie gemaakt van pannen, messen, keukenapparaten, espressomachines & 

kookgerei waarmee ze enthousiast zelf in de keuken werken. 

Ga je inductie koken? Zij adviseren je graag welke 
pannen optimaal en langdurig kookgemak bieden.

Duurzaam bakken & koken
Alleen de producten waar zij zelf het prettigst mee werken, vind je daarom in 
het assortiment. “We hebben bijvoorbeeld echt goede antikleef 
koekenpannen, vooral voor inductie, vervaardigd van de beste materialen, die 
niet bladderen en gifvrij zijn. Duurzaam en gezond dus. Het is een eenmalige 
investering voor jarenlang kookplezier.”

Koffi e voor de liefhebber
Naast koffi eapparaten heeft Hoop Keukengemak een eigen merk koffi ebonen. 
“Deze heeft Edward zelf samengesteld bij een kleine Nederlandse 
koffi ebrander, die volgens de slow roast methode brandt. Hierdoor worden de 
smaken intenser en geniet je dus echt van een lekkere kop koffi e. Gelukkig 
blijken veel klanten dat ook te vinden want steeds meer mensen kopen onze 
koffi e. Vanwege een spaarsysteem is dat extra aantrekkelijk.” 

Jocelyn & Edward hechten ook belang aan een eerlijke prijs voor de 
koffi eboeren. “Als wij hier heerlijk genieten van koffi e, dan verdienen de 
boeren hiervoor gepaste waardering!” Wil je meer over koffi e weten? Doe mee 
aan een Hoop Keukengemak Barista training of kom koopzondag 3 mei naar 
het koffi e event van Hoop Keukengemak.

Thee geniet moment
Sinds een paar jaar drinken Jocelyn & Edward bijna geen thee meer uit 
zakjes. Daar zitten vaak kunstmatige smaak- en kleurtoevoegingen in. Zij 
verkopen thee van echte gedroogde theeblaadjes. Voor een ontspannend 
genietmoment zijn er diverse theevarianten met gedroogd fruit & kruiden.

Moederdag & Vaderdag
Verrassend leuke en aparte (kook)-cadeau’s vind je verspreid door de gezellige 
kookwinkel. Zoals het ‘Delfter Piepei’, de USB-oplaadbare aansteker, 
Cedarwood oven/bbq planken, een hamburgerpers, peper/zoutmolens, koffi e/
thee kadopakketten, theepotten & fl uitketels, diverse mooie wijnaccessoires & 
glazen, kookschorten, tapasplanken, kaasmesjes, steakmessen, taartdecoratie 
spullen, Funcakes cupcakemix & fondant etc. Kom gerust binnen bij Hoop 
Keukengemak en kijk rustig rond. En laat je alvast voor Moederdag & 
Vaderdag inspireren, je bent van harte welkom!

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

Tip: vraag bij de kassa onze klantkaart aan
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If you can squeeze it, 
                        we can freeze it!

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.

Hoe werkt cryolipolyse?
Vetcellen in het onderhuidse vetweefsel zijn vooral cellen die rijk zijn aan verzadigde 
vetzuren en die niet bestand zijn tegen temperaturen onder de 4°C. Andere cellen en 
omringende weefsels, zoals zenuwen, bloedvaten en pigment, zijn niet gevoelig voor 
deze lage temperatuur. 

Bij Cryolipolyse worden vetcellen sterk afgekoeld. Door de kou ontstaat er cel-apoptose, 
de vetcellen worden geleidelijk afgebroken en op natuurlijke wijze door het lichaam 
afgevoerd. De Cryo Cool MED maakt gebruik van een vacuüm zuigkoelsysteem, in 
tegenstelling tot de veelal gebruikte koelplaten. De probleemzones worden effectief 
behandeld door het onderhuidse vet af te koelen met behulp van koel-applicators. De 
Cryo Cool MED kan hierdoor veel gecontroleerder, sneller en effi ciënter koelen.

Cryolipolyse is dé nummer 1 behandeling om plaatselijk vet snel en doeltreffend 
te verminderen. Met deze bewezen techniek is een verlies van vetweefsel tot 30% 
mogelijk na slechts één behandeling!

Eva van Kollenburg

Behandelzones zijn:
• Bovenarmen = 1 zone
• Taille = 1 zone
• Love handles = 1 zone
• Zwembandjes = 1 zone
• Binnenkant bovenbenen = 1 zone
• Bovenbenen = 1 zone
• Buik boven navel = 1 zone
• Onderbuik = 1 zone

Buik is altijd in overleg tijdens het GRATIS 
intakegesprek. Dit om dan duidelijk te 
bepalen hoe de zones van de vetcellen 
verdeeld zijn. Kuren worden direct na de 
eerste behandeling in zijn geheel betaald. 

If you can squeeze it, 
                        we can freeze it!

Behandeltarieven actie:
 

BEHANDELING 
(1 zone = 2 kopstukken) 
€ 295,- 

NU VOOR € 225,-

KUUR 1 
(1 zone, 3 behandelingen) 
€ 740,- 

NU VOOR € 560,-

KUUR 2 
(2 zones, 3 behandelingen) 
€ 980,- 

NU VOOR € 800,-

KUUR 3 
(3 zones, 3 behandelingen) 
€ 1250,- 

NU VOOR € 1050,-

Zowel voor 
mannen als 

vrouwen
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VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Doe eens wat anders 
dan anders...

BRUIST/LIFESTYLE

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.nederlandbruist.nl.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 
twintig speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je 
op je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!
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TIJDENS DE
PAASDAGEN 

GEOPEND

Culinaire
sferenITALIAANSE

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. 

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
Gasten zijn verrast als ze de zaak betreden. “Het lijkt 
alsof je een Italiaanse woonkamer binnenstapt”, vertelt 
Wilma enthousiast. 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. Er kan tevens een vinoloog worden 
ingehuurd om de ervaring helemaal compleet te maken.

Nabij het restaurant is er veel parkeergelegenheid en het 
dichtstbijzijnde treinstation ligt op een steenworp afstand. 
Diner-cadeaukaarten en VVV-cadeau-kaarten worden ook 
geaccepteerd.

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

Wij zijn te vinden aan de Pannenstraat 2B, Groesbeek  |  024 - 2069516
www.iets-meer.com  |  Volg ons op Facebook
Kijk voor de openingstijden op onze website. 

Wij zijn Yvonne en Nina en in september 2018 
hebben wij onze eigen winkel geopend in 
Groesbeek. Wij hebben onze winkel 
Iets Meer Mode genoemd.

In onze winkel verkopen wij zwangerschapskleding 
en baby- en kinderkleding. Daarnaast verkopen wij 
dameskleding, vanaf maat 34 tot en met maat 56. 
In onze winkel zijn ook handgehaakte spullen te vinden. 
Voor kleinmeubelen bent u bij ons ook aan het 
goede adres. En vergeet onze schoenen, tassen, 
sjaals en accessoires niet. Onze merken zijn onder 
andere: Zizzi, Junarose, Mamalicious, Feetje, jubel en 
sturdy en Cowboysbag, en nog veel meer.

Nieuwe
collectie!

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

WAT BETEKENT UW LAGE  
RUGPIJN?

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

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

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

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

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE      • CHIROPRACTIE      • SPORT

GRATIS

SCREENING 

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS!

GRATIS MEDISCHE FITNESS TIJDENS HET BEHANDELTRAJECT 
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Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!

U bent bij Kroon Montage in Wijchen aan het juiste adres.

Op zoek naar zonwering, 
raamdecoratie en vloeren?

Kroon Montage Zonwering & Interieur  Graafseweg 837, Wijchen  
024-6757859  |  info@kroonmontage.nl  |  www.kroonmontage.nl

Kroon Montage
Zonwering & InterieurZonwering & Interieur

U bent bij Kroon Montage in Wijchen aan het juiste adres.

Bezoek onze showroom en laat u overtuigen!
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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

4342



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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Kijk voor alle leuke #kidsprooftips 
op www.kidsproof.nl

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

5 APRIL
GEK GEZICHT (6+)
In deze vrolijke, doldwaze familievoorstelling richt 
Introdans de schijnwerpers op choreografen Alexander 
Ekman en David Middendorp. Beiden zijn choreografen 
met een eigen stijl en bijzondere werkwijze. Een ding 
hebben ze zeker gemeen; aanstekelijke humor. Deze 
voorstelling is een mooie 
combi van dans, muziek, 
theatrale gekkigheid en 
videoanimaties. 

Stadsschouwburg 
Nijmegen; 14.00 uur; 
kinderen -12 jaar € 12,50; 
normaal € 18

28, 29 EN 30 APRIL, 2 EN 3 MEI 
WAT ATEN DE RIDDERS?
Ontdek dit in de meivakantie in Kasteel Hernen. Aten ze 
vroeger al met mes en vork? Bestond er in die tijd friet? 
Krijg een antwoord op deze vragen en leer meer over eten 
van vroeger en nu door een speurtocht in en rondom het 
kasteel. Tot slot mag je de kok nog een handje helpen met 
zijn soep en natuurlijk je eigen maaksel proeven.

Kasteel Hernen; 
11.00 uur; 
4 t/m 18 jaar € 5; 
volwassenen € 9,50; 
Donateurs Geldersch 
Landschap & Kasteelen 
en Museumkaart alle 
leeftijden op vertoon van 
pas: gratis.

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

JASON BOUMAN, BLOED, 
ZWEET EN TRANEN.  HEEL 
CARDO ZINGT HAZES.
DONDERDAG 9 APRIL
Winnaar van Bloed, Zweet en Tranen Jason Bouman is 
de beste vertolker van het Hazes repertoire in 
Nederland. 
Tijd: 20:30 uur. Ticket: € 17,50

GOOG & MARCO BAKKER
ZONDAG 19 APRIL
Het Gelders Opera en Operette Gezelschap, 
zondagmiddag concert met operette en licht klassieke 
muziek uit bekende musicals en operettes.
Tijd: 14:00 uur. Ticket: € 17,50

WWW.CARDOTHEATER.NL
JE KAN HET NIET MISSEN!

Passie
voor schoenen

“Je bent welkom voor 
de beste kwaliteit, een 

passend advies en 
goede service.”

Gremmen Footwear  |  Winkelcentrum 21, Malden
024 - 7676555  |  www.gremmenfootwear.nl

Ben je op zoek naar leuke betaalbare 
schoenen? Dan ben je bij Gremmen Footwear 
aan het juiste adres. Ze hebben een breed 
assortiment aan dames- en herenschoenen in 
alle prijsklassen. Daarbij bieden ze ook andere 
lederwaren en accessoires aan om jouw outfi t 
nog completer te maken!

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan
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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?

49



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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