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Nieuwe eigenaar,
nieuw elan!

Al op jonge leeftijd was Cas Spanjers geïnteresseerd in alles wat met elektronica te 
maken had. De fascinatie voor elektronica is altijd gebleven. Als 16-jarige begon hij als 
stagiair bij Expert in Oss. In februari 2020 werd hij de nieuwe eigenaar van de Expert-

winkel in Elst. “Hiermee is een langgekoesterde wens werkelijkheid geworden.”

Direct na de overname onderging de winkel 
een  fl inke verbouwing. “Alles is weer helemaal 
opgefrist”, vertelt Cas. “We hebben een nieuwe 
inventaris en door een andere indeling is de 
winkel zelfs wat groter geworden waardoor we 
ons assortiment nog beter kunnen presenteren.” 
Het team is gelukkig als vanouds, dus klanten 
treffen in de winkel bekende gezichten aan.

Ruime keuze
Er is een behoorlijk uitgebreid assortiment; van 
televisies en laptops tot wasmachines en stof-
zuigers. “Natuurlijk gaan we mee met de laatste 
ontwikkelingen; chromebooks, streaming audio 
en Oled/Qled televisies zijn momenteel helemaal 
hot. Verder zijn de luxe koffi emachines van het 
Zwitserse merk Jura ook bij ons te koop.”

Onderscheidende service
“Je kunt bij ons in een relaxte sfeer rond snuffelen 
maar desgewenst voorzien we je graag van een 
persoonlijk advies op maat. Er is  tegenwoordig 
zoveel op de markt, vanuit onze kennis en kunde 
helpen we jou om de juiste keuze te maken. We 
onderscheiden ons verder door onze scherpe 
prijzen én door onze  uitstekende service. We 
bezorgen je aankopen netjes bij je thuis. 
Daarnaast hebben we een  installatie service; 
onze monteurs zorgen ervoor dat je inbouw-
apparatuur vak kundig wordt geplaatst. Maar we 
kunnen bijvoorbeeld ook je televisie voor je 
installeren en zelfs ophangen. We ontzorgen de 
klant maar al te graag.”

Kom langs en ervaar het gewoon zelf!

Expert Elst  |  Dorpsstraat 7, Elst  |  0481-373379  |  elst@expert.nl  |  www.expert.nl

BRUISENDE/ZAKEN

‘WE GAAN 
VOLLE KRACHT 

VOORUIT’



Ontwikkel 
jouw 
eigen 

killer
body!

PL
AN Fajah Lourens werd in 2002 bekend bij het grote publiek als Yasmin Fuentes in de 

soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels heeft ze vanuit haar liefde voor fi tness 
en gezond eten een prachtig bedrijf opgebouwd. Onder de naam Mykillerbodymotivation 
inspireert ze andere mensen om ook gezonder te leven. Op 7 januari 2021 komt haar 
nieuwste boek uit: Killerbody Lifestyle.

Om een indruk te geven: op haar website 
www.mykillerbodymotivation.com en haar 
Instagram-account deelt Fajah haar trainings-
video’s. Daarnaast heeft ze al 
drie succesvolle boeken op 
haar naam staan en verkoopt 
ze haar eigen merk mode- en 
fi tnessproducten. “Ik ben 
er trots op dat mede dankzij 
mij ook de gewone huisvrouw tegenwoordig weet 
wat een proteïne-shake is. Mijn supplementenlijn 
is dan ook juist niet specifi ek gericht op sporters, 
maar op mensen zoals jij en ik.”
  
AANDACHT VOOR MINDSET
In haar nieuwe boek Killerbody Lifestyle besteedt 
Fajah niet alleen aandacht aan voeding, sporten 
en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

dieet hebben gevolgd, maar ook aan mindset. “Mensen 
denken vaak dat ze ongelukkig zijn omdat ze te dik zijn. Het 
omgekeerde is echter het geval. Met behulp van oefeningen 

ga je op zoek naar de oorzaak van de pijn en 
het verdriet. Pas als je goed in je vel zit, ben je 
in staat de juiste keuzes te maken en patronen 
te doorbreken.”

LEG DE LAT NIET TE HOOG
Wat voor advies zou Fajah, moeder van een dochter (20) 
en een zoon (13), de lezers van Bruist mee willen geven? 
“De lat hoeft niet altijd hoog te liggen. Neem wat vaker de 
trap of ga extra wandelen met je hond. En voel je vooral niet 
schuldig als het een keer niet lukt. Morgen is er weer een 
nieuwe dag. Uiteindelijk moet je zoeken naar een goede 
balans. Wat mijn drive is? Ik word er heel gelukkig van om 
mensen op deze manier te kunnen helpen een gezonde 
leefstijl te ontwikkelen. Ik heb mijn levensdoel gevonden!”

Vanaf januari 2020 kun je iedere maand in Bruist een
column van Fajah lezen. Zij hoopt daarmee onze lezers te 
motiveren en te inspireren om hun doelen te behalen.

  “GENIET VAN WAT JE
      WÈL HEBT EN DOET” 

Start vandaag met het 
plannen van je dromen. 
Als je het kan dromen 
kan je het doen. 
De Killer Planner helpt 
jou te motiveren en te 
inspireren om je doelen 
te behalen.

BESTEL JOUW PLANNER OP WWW.MKBMSHOP.COM

INTERVIEW/FAJAHLOURENS



ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Frank van Geel, 06-43093996 | 076-7115340

Bruisende lezer,

Het is alweer december, 2020 loopt op zijn einde. En dat 
is volgens veel mensen maar goed ook. Want hoewel er 
ook heel wat leuke en positieve dingen zijn gebeurd, is het 
waarschijnlijk toch het coronavirus dat ons het meest bij 
zal blijven. 
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Corona heeft ook invloed op deze decembermaand. Hoewel 
er normaal gesproken buitenshuis van alles te zien en te 
beleven is, staat december dit jaar veel meer in het teken 
van de gezelligheid thuis. En daar kun je dan ook maar beter 
het beste van maken. Versier je huis sfeervol, probeer de 
heerlijkste recepten, kijk een van de vele mooie fi lms op tv 
en geniet van elkaar.

Ook alle bruisende ondernemers in jouw omgeving staan 
klaar om er weer een hele mooie maand van te maken. 
Met de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom, tal 
van heerlijkheden voor thuis, de meest prachtige feestelijke 
outfi ts, versiersels voor je huis en ga zo maar door. En net als 
wij hebben zij een zeer belangrijke boodschap voor je: hele 
fi jne feestdagen en op naar een gezond en gelukkig 2021!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/DECEMBERCOLOFON
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
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 Like ons op Facebook/De Overbetuwe Bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 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 
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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.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-43093996

Frans Knorth Makelaardij | De Plak 17, Bemmel | 0481-763963 

info@fransknorthmakelaardij.nl | www.fransknorthmakelaardij.nl

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia
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idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.UW WONING 

VERKOPEN?
Wij bellen graag aan voor een

gratis waardebepaling 

www.fransknorthmakelaardij.nl  

0481-763963 

Inhoud
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Introduceer een nieuwe kleur-klant 
en ontvang zelf als vaste klant een gratis  

Keune product naar keuze.

Act�!

The Beauty Boutique  |  Vierakkerstraat 55, Huissen  |  026-3255555 / 06-43279759  |  www.beautyboutiquehuissen.nl

H A I R  •  F A S H I O N  •  B E A U T Y

The Beauty Boutique

Introduceer een nieuwe kleur-klant 
en ontvang zelf als vaste klant een gratis  

Keune product naar keuze.

Act�!

Introduceer een nieuwe kleur-klant 
en ontvang zelf als vaste klant een gratis  

Keune product naar keuze.

Act�!

SPELREGELS / VOORWAARDEN
• Je hoeft niet samen/tegelijk voor de behandeling

in de salon te komen.
• Deze klant is nieuw of de laatste 9 maanden

niet bij The Beauty Boutique geweest.
• Actie geldig tot eind februari 2021.

Ken jij iemand die al klant is
bij The Beauty Boutique?
Vraag haar dan naar deze bon!

Dan kun jij ook het huiskamergevoel bij
The Beauty Boutique ervaren! Tot ziens! 
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B Y  C H A R L O T T E

Wat vind je van dit hoogwaardig bedtextiel?
Een prachtige, hoogwaardige collectie gemaakt van 100% Egyptisch 

katoen. Verkrijgbaar in mooie uni en double face kleurstellingen.

Vanaf € 79,95 in de maat 140 x 220.

Op zoek naar een 
mooi cadeau?
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BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFECBA

Nu de dagen steeds korter worden, is het extra 
gezellig om het huis mooi te versieren. Haal die 
sfeervolle boom lekker op tijd in huis en versier hem 
met je hele gezin. Zet wat extra kaarsjes neer, zet 
een klein kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je je huis stap 
voor stap in kerstsferen.

Sla aan het kerstbakken
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat 
recepten uit te proberen. Zo kun je iedereen 
verbazen met de allerlekkerste broodjes voor het 
kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van 
gezellig kerstkoekjes bakken met het hele gezin tot 
een heuse Christmas-cake. De heerlijke geur vanuit 
de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat 
wordt genieten!

Maak een winterse wandeling
De winter in ons land is prachtig! Trek daarom een 
dikke jas aan en ga erop uit. Extra leuk is het als er 
sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer dan 
een winterse wandeling door de sneeuw? Maar ook 
zonder sneeuw kun je heerlijk buiten genieten in 
het bos, aan zee of in de stille straten van jouw 
eigen stad.

Kijk een kerstfi lm
Breng wat meer gezelligheid in de donkere dagen 
voor kerst door heerlijk met de hele familie op de 
bank een kerstfi lm te kijken. De perfecte manier om 
in de kerststemming te komen. Vergeet ook zeker 
niet om warme choco of thee te maken en een paar 
sfeervolle kaarsjes aan te steken. Laat de voorpret 
maar beginnen!

BRUIST/LIFESTYLE

Vind jij het ook fi jn om op tijd met de voorpret voor kerst te beginnen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Omdat er op dit moment buitenshuis niet veel te beleven is, staat december in het teken 
van gezelligheid thuis. Weken voor kerst kunnen we al met de voorpret beginnen. 

We versieren ons huis en bedenken wat we gaan eten. Heerlijk! Met deze tips 
geniet jij thuis nog meer van die gezellige decembermaand.

Maak het thuis nog 
gezelliger!

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
8



Het leukste was toch alle positieve reacties van de 
adverteerders die oprecht blij zijn dat ik weer terug ben op 
het vertrouwde honk. 

Het is mooi om te merken dat ik overtuigd ben van het 
Bruist magazine als medium om in te adverteren, en dat ik 
in de praktijk terugzie dat er enorm veel reacties komen op 
hetgeen in Bruist staat. 

Dus als je uniek en onderscheidend wilt OPVALLEN, dan is 
adverteren in Bruist een uitstekende manier om een grote 
naamsbekendheid op te bouwen met als doel meer klanten 
te krijgen!

Hierbij wil ik alvast alle lezers en adverteerders een prettig 
kerstfeest toewensen en dat we 2020 maar mooi af mogen 
sluiten. Laten we hopen dat 2021 voor iedereen - maar zeker 
ook voor alle ondernemers - een beter jaar zal worden.

Het gaat u goed, stay safe!

Hij is ongeveer anderhalf jaar 
weg geweest, maar sinds kort is 
hij weer terug op het oude nest: 
media-adviseur Frank van Geel. 
De schat aan kennis en ervaring 

die Frank heeft opgebouwd, 
gebruikt hij maar al te graag voor 
zijn klanten bij Bruist. “Ik houd 

van een persoonlijke benadering. 
Gewoon langs gaan bij de mensen 
en onder het genot van een bakje 
koffi e een leuk gesprek voeren om 
te ontdekken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen.”

Zoveel 
reacties?

Interesse in een kennismaking
met Frank én Nederland Bruist?

Bel Frank van Geel op 06-430 939 96 of
mail naar fvgeel@nederlandbruist.nl

Wat voel ik me enorm trots door het enorme aantal 
reacties op mijn interview dat geplaatst is in de Bruist 
van november 2020. Zo is het artikel bijna 2.500 keer 
gelezen op LinkedIn en ontving ik honderden reacties, 
succeswensen, felicitaties en likes op social media.

Frank van Geel

B Y  C H A R L O T T E

Wat vind je van dit hoogwaardig bedtextiel?
Een prachtige, hoogwaardige collectie gemaakt van 100% Egyptisch 

katoen. Verkrijgbaar in mooie uni en double face kleurstellingen.

Vanaf € 79,95 in de maat 140 x 220.

Op zoek naar een 
mooi cadeau?
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win
Wij pakken uit

in december

KOOP EEN VAT
Het perfecte kerstcadeau voor 
wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 
eigen vat of kies voor een aantal 
fl essen uit een bestaand vat, al 
vanaf 24 stuks. Selecteer jouw 
wijn op basis van regio, wijnboer
of duidelijke smaak omschrijving. 
Koop Een Vat verbindt jou direct 
aan de wijnmaker en zorgt dat 
je op de hoogte blijft tot je jouw 
persoonlijke fl essen thuis krijgt.
www.koopeenvat.com

wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 

INNOVATIE IN BAKLAND 
Chocolade smelten of deeg laten rijzen? 
Het kan in deze keukenmachine van 
Kenwood: de nieuwe Chef Titanium 
Patissier XL. Perfect in de aanloop 
naar de feestdagen! Naast een 
unieke ingebouwde warmtefunctie 
kun je je ingrediënten zelfs in de kom 
wegen, voor nog betere resultaten.
www.kenwoodworld.com

ZYXWV
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Maak kans op dit self tan 

pakket van That'so.

Wil je ook in de winter een 

lekkere bruine teint? Dat kan met 

de self tan sprays van That'so. 

Deze zorgen voor een mooie, 

egale bruine kleur, stinken niet 

en geven niet af! Bovendien 

bevatten de sprays hydraterende 

en anti-aging ingrediënten, dus ze 

verzorgen de huid ook. www.thatso.nl.

BIERTJE?
De Dulle Griet van Scheldebrouwerij is 
een heerlijk winterbiertje dat zich perfect 
laat combineren met winterse gerechten
zoals stoofvlees of wild zwijn. Deze
dubbel heeft licht zoete geuren van drop
en kandij die mooi samengaan met
een mond vol fruit en kruiden. Het 
ideale bier voor tijdens het kerstdiner. 
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Wij pakken uit
in december 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ALTIJD DE WIND MEE 
Héérlijk in de winter: met een e-bike van Union voelt het alsof 

je altijd de wind mee hebt. Zo ben je razendsnel (en niet 
bezweet!) op je afspraak en maak je lange fi etstochten zonder 

je te hoeven inspannen. De fi etsen hebben een supersterk
en slank aluminium frame en zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen. www.union.nl

 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

BoBo’s
Box

LEZERSACTIE 
Op zoek naar een heerlijk cadeau voor de 
feestdagen? BoBo’s Bonbons heeft speciaal
voor alle lezers van Bruist een leuke actie.
Met de code BRUIST bestel je deze box tijdelijk met gratis 
verzending! Deze box bevat 18 handgemaakte bonbons, 
3 Bastogne fudges en 3 BoBo's Troefjes.
Bestel op www.bobosbonbons.nl  |  Boschstraat 66  |  Breda

Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 

een echte sfeermaker 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte Of stuur je gegevens o.v.v. #
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NMLKJIH
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Kim vond haar geluk veertien jaar geleden in het kappersvak. Ze 
opende vol liefde en passie een eigen kapsalon. Om deze salon 
uit te breiden volgde ze ook een opleiding tot lash-styliste en 
nagelstyliste. Dit vormde het succes achter Kim’s Salon. Beauty 
Education is een nieuwe uitdaging voor Kim. Hier wil ze alle tips 
en tricks aan jou overbrengen, zodat ook jij je passie achterna 
kunt gaan.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
Daarom verwelkomt Kim je graag bij haar opleidingsinstituut. 
Hier wordt vol enthousiasme gestreefd naar de perfecte 
lesmethodes. Om dit te bewerkstelligen volgde ze een opleiding 
in Denemarken om vervolgens les te geven in een nieuwe salon. 
Hier heeft Kim alle ruimte, benodigdheden en producten om jou 
goed op te leiden. Een voorbeeld hiervan zijn de nagelproducten 
van CND. Dit merk is marktleider in innovatieve producten om 
jouw opleiding een stuk prettiger te maken.

Een opleiding bij Beauty Education levert je veel op. Zo kun je 
met de geleerde vaardigheden aan de slag in het werkveld als 
kapper, lash-stylist en/of nagelstylist, maar ook op het gebied van 
make-up. Het levert je zelfs een certifi caat of diploma op. Wacht 
daarom niet langer en neem vandaag nog contact op met Kim. 
Wie weet ga jij dan binnen enige tijd door het leven als topstylist!

Les krijgen van een 
Nederlands kampioen? 

Het klinkt als een 
droom, maar het kan 
werkelijkheid worden. 

Kim van Grinsven heeft 
als kapster, lash styliste 

en nagelstyliste 
meerdere prijzen in de 

wacht gesleept en staat 
bij Beauty Education 
klaar om haar passie 

op jou over te brengen. 

Word een topstylist
Beauty Education
Ruijschenberghstraat 2a, Gemert  |  06-28555617  |  Info@beautyeducation.nl  |  www.beautyeducation.nl

Word een topstylist

BRUISENDE/ZAKEN

Wacht niet 
langer en 
bel nu!

‘Het is geweldig om 
mensen de mooiste 
versie van zichzelf 
te laten worden.’

Ondernemer: Kim van Grinsven



DITJES/DATJES

 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
 Het wijnglas van het hoofdgerecht staat boven het mes.
 Wakker worden? Vergeet koffi e en ga voor zonlicht. 
 Hierdoor weten onze hersenen dat een nieuwe dag begint.
 Doe eens gek! 14 december is het weer tijd voor
 apenstreken, dan is het namelijk internationale Monkey Day.
 Die dag is het ook weer foute kersttruiendag!
  100 gram oliebollen bevat ‘maar’ 256 calorieën, een eierkoek  
bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kun je dus beter oliebollen eten.
     Een kunstkerstboom is na ongeveer 10 jaar gebruik
 pas beter voor het milieu dan een echte kerstboom.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
 Op de eerste hoort poedersuiker, op de ander niet.
          Kerst is de beste tijd om te pieken.

ZYXWV
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NMLKJIH
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Administratie?

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

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

Volledige verzorging van fi nanciële 
administratie voor bedrijven en 
particulieren.

Kijk op
de website voor meer informatie en tarieven.
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Wilt u met de feestdagen ook genieten van onze Indische 
gerechten? Bestel dan tijdig onze overheerlijke rijsttafel.  

CADEAUTIP: geef een Salas Cadeaubon

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

Bestel vóór 
20 december 

uw afhaal-
gerechten.

Kerst 2020
Wilt u ook met de feestdagen genieten van 
heerlijke gerechten? Dat kan met onze Indische 
rijsttafel die u al kunt bestellen vanaf twee 
personen. Afhalen kan in onze winkel op 
Kerstavond & Eerste en Tweede Kerstdag.

Een overzicht van de gerechten en afhaaltijden 
vindt u op de website. Geef uw bestelling tijdig 
aan ons door, want vol=vol.

heerlijke gerechten? Dat kan met onze Indische 
rijsttafel die u al kunt bestellen vanaf twee 
personen. Afhalen kan in onze winkel op 

Wilt u ook met de feestdagen genieten van Wilt u ook met de feestdagen genieten van 
heerlijke gerechten? Dat kan met onze Indische 

Indische rijsttafel
tijdens de feestdagen?

 Tijdens deze massage word je bewust van jezelf en alles wat je voelt. 
Hierdoor kunnen jullie samen aan de slag met het afvoeren van 
geblokkeerde energie. De balans in je leven wordt hersteld en je verlaat 
de salon als herboren. 
 
 Ontspanning
  Heb jij jouw leven op een rijtje, maar kan je wel ontspanning gebruiken? 
Of kom tot rust en krijg nieuwe energie met een ontspanningsmassage. 
Je lichaam, geest en ziel zijn met elkaar verbonden. Wanneer je mentale 
klachten hebt, raakt je lichaam uit balans en vormt een aanslag op je 
lichaam. Daarnaast helpt een diepweefselmassage ook tegen fysieke pijn 
en/of stijfheid. En wat denk je van een hotstone massage? Een heerlijke 
massage waarbij warme olie en stenen worden verspreid over je gehele 
lichaam. Het geeft volledige ontspanning aan spieren en gewrichten. 
 
 Liefde
  Het is zelfs mogelijk om een workshop voor (echt)paren bij te wonen. 
Door middel van een gesprek, ademhalingsoefeningen en massage-
oefeningen helpt ze jullie om een extra dimensie aan de relatie te geven. 
Hierdoor komen jullie weer nader tot elkaar.
 
 Maak een afspraak en geniet!
 
Ik zie je graag in mijn praktijk, Astrid

Meer dan
 een massage

Na het behalen van de nodige diploma’s is Astrid zich volledig gaan 
richting op het geven van massages. Als klant heb je een ruime keus 
aan behandelingen. Opvallend daarbij is de energetische massage 
voor mensen die met zichzelf in de knoop zitten. 

Julianastraat 20, Huissen
06-28174828  

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

Salon 
Balans

De specialiteit van Astrid 
Remie 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.

“Een massage met
de juiste energie zorgt voor

de rust die je zoekt.”
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Frans Knorth Makelaardij | De Plak 17, Bemmel | 0481-763963 

info@fransknorthmakelaardij.nl | www.fransknorthmakelaardij.nl

Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.UW WONING 

VERKOPEN?
Wij bellen graag aan voor een

gratis waardebepaling 

www.fransknorthmakelaardij.nl  

0481-763963 

Frans Knorth Makelaardij maakt het verschil dankzij het brede team 
van specialisten dat Frans in de loop der tijd om zich heen heeft 
verzameld; een marketeer, een Funda-specialist, een tekstschrijver, 
een fotograaf en een aankoopspecialist. “Iedereen heeft zijn of haar 
eigen expertise.” Ook handig; Frans Knorth werkt samen met De 
Hypotheker, die in hetzelfde pand is gevestigd. Hier kunt u terecht 
voor een deskundig advies over de hypotheek, die het beste bij u past.

Woning verkocht? Leen gratis onze verhuisbus!

- REVIEWS -

MEVR. SNIJDER-BEUKHOF

Ontzettend fi jne makelaar.
Ik heb meerdere makelaars 

over de vloer gehad ter 
oriëntatie, maar deze sprong 
er gelijk uit. Korte lijnen en 
snelle terugkoppelingen. Ik 

raad Frans aan iedereen aan.

VERKOPER Oostervelden 53

Ik ben zeer te spreken over 
Frans Knorth makelaardij! 
Goede en snelle service, 

vriendelijke medewerkers en 
bovenal veel kennis van 

zaken. Strategisch plan voor 
de verkoop van ons huis 

verliep exact zoals de 
makelaar had voorspeld.

VERKOOP  AANKOOP  WAARDEBEPALING  TAXATIES
HYPOTHEKEN  VERHUUR  FOTOGRAFIE
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BINNEN/BUITEN

Ieder jaar op de tweede zondag in 
december is het Wereldlichtjesdag. 
Wereldwijd komen mensen bij elkaar 
om overleden kinderen te herdenken 
waarbij zij om 19.00 uur een kaarsje 
aansteken, zodat de wereld een 
beetje lichter wordt voor mensen 
die hun kind hebben verloren.
In 2006 is Wereldlichtjesdag ook
in Nederland geïntroduceerd. 
Begonnen in Apeldoorn zijn er 
inmiddels meer dan honderd locaties 
waar mensen welkom zijn om samen 
overleden kinderen te herdenken. 
Hartverwarmende bijeenkomsten 
die dit jaar helaas een heel andere 
vorm krijgen door corona. Apeldoorn 
kiest ervoor om dit jaar op zondag 
13 december geen bijeenkomst te 
organiseren met publiek maar 
een livestream die is te volgen via 
www.uitvaartmetbeeld.nl/
wereldlichtjesdag.

D AGJE UIT
WERELDLICHTJESDAG

In 1840 in Engeland is paleontologe Mary 
Anning op zoek naar fossielen. De dagen van 
haar grootste ontdekkingen liggen in het 
verleden en ze verkoopt nu doodgewone 
fossielen aan toeristen om zichzelf en haar 
moeder te kunnen onderhouden. Wanneer 
Roderick Murchison arriveert, laat hij zijn 
vrouw Charlotte bij haar achter, zodat ze kan 
herstellen van een tragedie. Mary kan niet 
weigeren omdat ze het geld nodig heeft. 
Hoewel hun persoonlijkheden in eerste 
instantie botsen, komen de twee vrouwen er-
achter dat ze niet alleen zijn en ontwikkelen 
ze een intense relatie. AMMONITE is vanaf 
10 december te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
AMMONITE

BOEKJE LEZEN HENK VAN STRATEN  
Een fotocurator in een museum voor moderne 
kunst is veertig geworden en begonnen aan 
zijn vierde antidepressivum. Met angst-
remmers bezweert hij de zorgen om zijn 
‘deeltijd puberzoon’ en het liefdesverdriet om 
zijn succesvolle ex-vrouw. Zijn expositie over 
Ernest Hemingway krijgt bovendien steeds 
meer kritiek. Ondertussen wordt hij verteerd 
door schuldgevoel en radeloosheid om Elise, 
de jonge vrouw die door zijn toedoen tot aan 
haar kin verlamd raakte en nu het ondenkbare 
van hem verlangt. Maar echt ingewikkeld 
wordt zijn leven pas als twee dakdekkers hem 
met veel meer willen helpen dan alleen zijn 
lekkende dak. 
ERNEST HEMINGWAY IS GECANCELD

van Henk van Straten is vanaf 1 december verkrijgbaar.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBA
Introduceer een nieuwe kleur-klant 

en ontvang zelf als vaste klant een gratis  
Keune product naar keuze.

Act�!

The Beauty Boutique  |  Vierakkerstraat 55, Huissen  |  026-3255555 / 06-43279759  |  www.beautyboutiquehuissen.nl

H A I R  •  F A S H I O N  •  B E A U T Y

The Beauty Boutique

Introduceer een nieuwe kleur-klant 
en ontvang zelf als vaste klant een gratis  

Keune product naar keuze.

Act�!
Gratis

kleurbehandeling
t.w.v. € 50.-*

*exclusief knippen

Introduceer een nieuwe kleur-klant 
en ontvang zelf als vaste klant een gratis  

Keune product naar keuze.

Act�!

SPELREGELS / VOORWAARDEN
• Je hoeft niet samen/tegelijk voor de behandeling

in de salon te komen.
• Deze klant is nieuw of de laatste 9 maanden

niet bij The Beauty Boutique geweest.
• Actie geldig tot eind februari 2021.

Ken jij iemand die al klant is
bij The Beauty Boutique?
Vraag haar dan naar deze bon!

Dan kun jij ook het huiskamergevoel bij
The Beauty Boutique ervaren! Tot ziens! 
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PowerViewPowerView®

 Motorisation Motorisation
Smart shades that Smart shades that 
simplify your life.simplify your life.
Een revolutionair nieuw systeem dat je Een revolutionair nieuw systeem dat je 
raamdecoratie automatisch bedient op elk raamdecoratie automatisch bedient op elk 
gewenst moment van de dag. De mooiste gewenst moment van de dag. De mooiste 
raamdecoratie is nu ook de slimste. raamdecoratie is nu ook de slimste. raamdecoratie is nu ook de slimste. 
Een briljante ontwikkeling in The Art Een briljante ontwikkeling in The Art 
of Window Styling.of Window Styling.

Kom meer te weten over PowerView®Kom meer te weten over PowerView®
Motorisation op luxaflex.nl/powerviewMotorisation op luxaflex.nl/powerview

Mijn
moment

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

Kom naar Willemsen Wonen 
en wij vertellen je alles over dit 

nieuwe systeem!

Herberg De Hoeve 
Hoeve 31, Huissen
026 - 325 07 60
www.herbergdehoeve.nl

Herberg De Hoeve 
Hoeve 31, Huissen
026 - 325 07 60
www.herbergdehoeve.nl

BESTEL NU UW EIGEN 
KERSTBRUNCH EN KERSTBUFFET       

        bij

Kijk voor
meer informatie

op
onze website

Als de coronamaatregelen 
het toelaten kerstbrunch 
en kerstbuffet in Herberg 
de Hoeve.
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Mooie, gezonde
       krullen?

Heb geduld met je krullen en 
neem de tijd. Daar worden 
krullen blij van! Plan regelmatig 
een knipbeurt in bij Angel’s Curly 
Hair. Zo kun jij lang van je mooie, 
gezonde krullen 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

3.
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!

5.
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 
pluizig wordt tijdens het slapen. ‘s 
Ochtends hoef je je je krullen alleen 
nog maar op te frissen met wat water.

1.
Föhn je haar met een diffuser. Voor 
echt 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.

2.
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. 

4.
Co-washing betekent je haar wassen 
met conditioner. Elke keer als je wast 
met shampoo strip jij je krullen en dat 
droogt je mooie krullen heel erg uit. 
Je haar wordt 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!

DAT LUKT JE MET DEZE TIPS VAN KRULLENKAPPER ANGELIQUE!

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

PERFECT TOT IN DETAIL

Inclusief GRATIS 
workshop ‘Haal meer 
uit je naaimachine’!
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1. Lola Colorful Crossbody Bag van Vanessa Saroni, € 599,-  www.vanessasaroni.com
2. Morphe X Nikita Artiesten Palette, € 34,-  www.morphe.com

3. Lipstick Rouge Allure van UNG, € 21,-  www.ungcosmetics.com 
4. Scented Body Soap Grapefruit van Kiehl’s, € 17,-  www.kiehls.nl

5. Armani Code Absolu Gold Eau de Parfum, vanaf € 70,-  www.armanibeauty.com
6. Oolaboo Christmas Box Limited Edition, € 49,95  www.oolabooshop.com
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 Maak er een feestje van!

44
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7. Touche Eclat Le Stylo Dress Me Wild van YSL, € 39,50  www.debijenkorf.nl
8. Météorites Golden Bee van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl

9. Kerstpins van Havaianas, € 4,99  www.havaianas.nl 
10. Alien Christmas Set van Mugler, € 109,-  www.douglas.nl 

 11. Sugar Crush Collec-Tin van Soap & Glory Boots, € 12,49  www.boots.eu
12. Body shimmer puff twinkle, twinkle, little star van essence, € 2,99  www.essence.eu

BEAUTY/NEWS

11

5

9

 Maak er een feestje van! In deze vreemde tijd lijkt het wel extra belangrijk 
om een mooi en persoonlijk cadeau aan je 
geliefde, familie of beste vrienden te geven. 
Bruist zocht voor jou de meest bijzondere uit. 
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Een ommetje door het groen, een fi etstochtje met vergezichten 
of gewoon even een frisse neus halen. Wandelen langs akkers, velden 
en uiterwaarden? Of liever actief met skeelers of paard?

In Park Lingezegen is ruimte voor natuur, cultuur, sport, kunst, 
erfgoed en landbouw. Juist nu is Park Lingezegen mooi dichtbij!

Kijk op parklingezegen.nl voor alle eropuit-tips. 

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

2020 is bijna voorbij. Maar wat er in 
de wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar gaan we naartoe en 
waar staan we nu?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

“Het leven is een avontuur om te 
ondergaan, een mysterie om te ontdekken, 
een kans om te benutten, een uitdaging die 
we moeten aangaan. Het leven is zowel de 
reis als de bestemming. Het leven is zo 
mooi. Ontwaak, leef.” 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2021. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

www.michaelpilarczyk.nl

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

“Een loopbaantraject 
voor het ontdekken 
van jouw 
kwaliteiten 
en motivatie”

Uw administratie 
  volledig ontzorgd?

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op.

Meer informatie 
vindt u op www.folio.nu

Bij Folio bent u als ondernemer
of particulier aan het juiste adres. 

folio
Administratie- en
bedrijfsadviesbureau

Dorpsstraat 99
6681 BM  Bemmel
Tel. 0481 - 46 51 32
www.folio.nu

Ram 21-03/20-04
Aan het eind van het jaar kom je in kalmer vaar-
water. Dankzij de vele successen die je hebt 
geboekt zal december optimisme brengen. 
Maar je zult altijd rationeel moeten beslissen.

Stier 21-04/20-05
December kan een familieruzie brengen 
waarin jij je als de rechter opstelt. Het is nu 
van groot belang dat je nadenkt over de 
dingen die je volgend jaar kan veranderen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Je kan je verheugen op een prettige tijd met 
je familie, je liefde en je vrienden. Alle sterren 
schijnen op jou. Als je erover zat te denken 
om die grote stap te nemen, is het nu de tijd.

Kreeft 21-06/22-07
Een actieve levensstijl helpt je in vorm te 
blijven en laat de stress uit je lijf los. Maar 
focus niet alleen op jezelf. Je liefde en familie 
verdienen ook jouw aandacht. 

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw is erg serieus, maar ook 
verantwoordelijk. Gebruik deze vaardigheden 
ook in je baan, zodat je alles recht zet wat je 
in het verleden verkeerd hebt gedaan.

Maagd 23-08/22-09
December brengt je een periode van 
zelfrefl ectie. Je zou een lijstje kunnen maken 
van je mislukkingen en je successen en 
hiermee je doelen voor 2021 vaststellen.

Weegschaal 23-09/22-10
Bijna alle vrije dagen die december je brengt 
spendeer je in harmonieus familieverband. 
Weet je niet goed hoe je de overige tijd moet 
besteden? Ga dan sporten of opruimen.

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt een realistische kijk op de wereld 
gedurende deze maand. Dit zou je kunnen 
tegenhouden in je spontaniteit. Wees niet 
bang om je serieuze masker af te nemen.

Boogschutter 23-11/21-12
De Boogschutter heeft eindelijk tijd om wat 
uit te rusten. Deze periode is het de moeite 
waard om terug te kijken op het afgelopen 
jaar en kracht te verzamelen voor 2021.

Steenbok 22-12/20-01
Steenbok heeft vaak de neiging om alles om 
hem heen onder controle te willen houden. 
Vind tijd voor je familie na een jaar lang 
haasten. Zij zijn het belangrijkste wat je hebt.

Waterman 21-01/19-02
December brengt harmonie in je persoonlijke 
leven en in je carrière, dus je hoeft niet te 
wachten op verandering op deze gebieden. 
Bezoek familie, ze kijken uit naar je komst.

Vissen 20-02/20-03 
Je bent in een zeer goede bui in december. 
Dat maakt je prettig gezelschap. Door je inzet 
is je carrière stabiel en heb je hier geen 
problemen meer mee.

HOROSCOOP

Boogschutter
Je hebt 

eindelijk tijd 
om wat uit
te rusten. 

Boogschutter

De Boogschutter heeft eindelijk tijd om wat 
uit te rusten. Deze periode is het de moeite 

December zal harmonie brengen

Bruist wenst
alle lezers

warmefeestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist



Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

Iedereen is op zoek naar de liefde, zo ook de enthousiaste medewerkers van Bruist. In december 
2020 introduceren we een nieuwe rubriek in onze magazines; onze Bruisende Vrijgezellen. 
We trappen af met de meest bekende vrijgezel binnen Nederland Bruist: Rogier Jongerden.

LEEFTIJD 
49 JAAR

OGEN
GROEN/
GRIJS

LENGTE
1M71

Rogier is Media Adviseur voor Drechtsteden, 
De Reeshof en de Belgische regio’s en  woont 
in Waalwijk. Hij is vader van drie oudere, niet 
thuiswonende kinderen. “Ik ben een harde 
werker en heb passie voor alles wat ik doe”, 
aldus Rogier. Werken is dus belangrijk voor hem 
maar daarnaast geniet hij ook volop van al het 
moois dat het leven te bieden heeft. 
“Ik houd van sporten. Verder vind ik 
het gezellig om regelmatig een biertje 
te drinken met vrienden. En ik kook 
ook niet onverdienstelijk.” 

Het hart op de juiste plek
Voor wie het belangrijk vindt: Rogier 
is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

BRUISENDE/VRIJGEZEL

duidelijk het hart op de juiste plek. Hij haalt zijn 
energie uit de positiviteit in het leven.

Gezocht: een levensgenieter
Een reis naar de Gordel van Smaragd, ofwel 
voormalig Nederlands-Indië, staat nog steeds 
op  zijn bucketlist. En dan is het natuurlijk wel 

fi jn  als iemand hem daarbij kan 
vergezellen! Maar wat zoekt hij in 
een partner? “Een zorgzame vrouw 
van ongeveer mijn eigen leeftijd, 
die houdt van het leven en lekker 
positief ingesteld is.” Dat moet toch 
te vinden zijn?

Heb jij er een goed gevoel over en voldoe je aan 
het profi el? Reageer dan op onderstaand e-mail-
adres. Stuur je ook een actuele foto mee? Rogier 
kijkt uit naar jouw reactie!
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Streep 15 van de 16 woorden in de 
puzzel weg. Het overgebleven woord 
is de oplossing. Vul voor 1 juni de 
oplossing in op onze site: 
www.deoverbetuwe-bruist.nl

In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-6-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

PUZZELPAGINA

9  3  1  4  6  7  5  2  8
6  2  4  5  9  8  7  1  3
5  7  8  3  1  2  9  4  6
4  9  2  6  3  5  8  7  1
3  1  7  2  8  9  4  6  5
8  5  6  1  7  4  2  3  9
1  8  5  7  4  6  3  9  2
2  4  3  9  5  1  6  8  7
7  6  9  8  2  3  1  5  4

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand december.
De oplossing van vorige maand was winkel.

PUZZELPAGINA Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

warme 
plaid
Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid
SodaStream
  bruis-
water
  toestel

koolzuur 
gas 
duurzaam 
water 

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand december.
De oplossing van vorige maand was winkel.

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.deoverbetuwe-bruist.nl
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  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 
enthousiasme, hetgeen door 

klanten vanuit de omtrek 
en ver daarbuiten zeer 

wordt gewaardeerd.    

  streetone_elst




