
Lenette van Dongen
‘Iedereen was laaiend 
enthousiast!’

Laat de  
lentekriebels 
maar komen!
Ze geven je lichaam 
een energieboost 
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MEER INFORMATIE?
Neem gerust eens een kijkje
op de website of neem contact 
op met Marianne.

Bruist Deal geldig t/m 31 mei 2021

Zelf kleding maken?
 Marianne vertelt: “Zelf kleding maken is 
weer helemaal in. Vooral de jeugd heeft 
het ontdekt. Het is natuurlijk ook 
hartstikke leuk om zelf kleding te 
ontwerpen en te maken. Daar kun je echt 
je eigen creativiteit in kwijt.”
 
 Advies 
 Een goede machine is daarbij heel 
belangrijk. Bij Arends Naaimachinehandel 
kun je terecht voor persoonlijk advies. 
“Dan bekijken we samen wat de behoefte 
is en wat de klant precies wil gaan doen. 
Er zijn namelijk heel veel mogelijkheden.”
De ontwikkeling van de naai machines 
gaat enorm snel. Zo is er o.a. de gratis 
mySewnet™ cloud , waarin diverse Apps, 
zoals de JoyOS ADVISOR™ app, die 
naai-instructies en uitleg geeft voor 
iedereen. Hier kun je leuke naai projecten 
vinden of zelf ontwerpen.”

  Workshops 
 Leerzaam zijn de workshops en naailessen 
die Marianne aanbiedt: ‘‘Zo hebben we 
bijvoorbeeld een workshop waarin 
mensen leren om het maximale uit hun 
machine te halen. En er zijn ook 
naailessen voor kinderen.“ 

EEN GOEDE MACHINE IS DAARBIJ   HEEL BELANGRIJK

Beemdhof 44, Heteren
06-10939274

info@arendsnaaimachinehandel.nl
www.arendsnaaimachinehandel.nl

Marianne Hayes
is het gezicht van Arends 

Naaimachinehandel.
Bij haar kunt u terecht voor 
de aanschaf van een nieuwe 

of tweedehands machine, 
reparaties en onderhoud. 

Er worden lock- en creatieve 
workshops, quiltcursussen en 

naailessen gegeven!

Arends Naaimachinehandel
is offi ciele dealer van:

TEGOEDBON
VAN € 50,-

BIJ AANKOOP VAN
EEN NAAIMACHINE

TOT € 999,-

TEGOEDBON
VAN € 100,-
BIJ AANKOOP VAN
EEN NAAIMACHINE

VANAF € 1.000,-

B R U I S T

DealZelf kleding maken?
Waar het vroeger voor veel mensen noodzaak was om 
zelf kleding te maken, ligt dat tegenwoordig heel anders. 
Vandaag de dag wordt het meer gezien als een hobby. 

EEN GOEDE MACHINE IS DAARBIJ   HEEL BELANGRIJK

Kom ook 

eens langs voor

een workshop

of cursus! “Gespecialiseerd in het repareren
van naai- en lockmachines,

maar ook oudere naaimachines”



 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

Ook voor interieuradvies!

 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 in de showroom van 
HG Woonidee in Wijchen en 
laat je inspireren. 

Ook voor interieuradvies! Voor wie 
van KLASSE

en KWALITEIT 
houdt!
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Bruisende lezer,

Heb je dat ook weleens, het gevoel dat de tijd vliegt? We zitten 
alweer in april. De eerste maanden van dit jaar lijken voorbij te 
zijn gevlogen. We kijken ernaar uit om te genieten van de 
eerste zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al 
doen verlangen naar de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Zo heerlijk als je alles langzaamaan 
weer in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer 
naar buiten verplaatst.

Voor deze nieuwste editie van Bruist hebben heel wat nieuwe 
én bekende ondernemers hun bruisende verhaal met ons 
gedeeld. Verhalen die ons blij maken en die hopelijk ook jou 
weten te inspireren. We moeten er immers met z’n allen samen 
het beste van zien te maken, want bij de pakken neer gaan 
zitten werkt alleen maar averechts.

Laten we dus kijken naar wat wél kan en mag en niet alleen 
naar het negatieve. Je zult zien dat het leven daar een stuk 
makkelijker en leuker van wordt. Elke dag is weer een nieuwe 
start en het leven is en blijft een feestje. Je moet alleen wel zelf 
de slingers ophangen!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en Rijk van Nijmegen Bruist.
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ADVERTEREN?

Mail naar

fvangeel@nederlandbruist.nl

of bel

06-43093996

ADVERTEREN? Bel Frank van Geel op
06-43093996 of mail fvangeel@nederlandbruist.nl



GENIET VAN 
HET ZONLICHT 

OP JE HUID
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BRUIST/BODY&MIND

Heb je behoefte aan een energieboost? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die overheerlijke seizoensproducten in hun assortiment hebben.

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en zijn 

uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze bruisende tips.

dag voldoende water te drinken. Krijg je dagelijks 
zo’n anderhalf tot twee liter water binnen? Dan heb je 
genoeg energie om heel de dag actief te zijn.

Sla nooit je ontbijt over
Het brengt je spijsvertering op gang en geeft je 
lichaam de brandstoffen om goed te functioneren. 
Een goed ontbijt zorgt voor een betere concentratie, 
een opgewekt humeur en je hebt geen behoefte aan 
calorierijke tussendoortjes om je dip halverwege de 
ochtend te verhelpen. 

Vers, gevarieerd en gezond eten is het hele jaar 
belangrijk. In het voorjaar zijn we na de winterse kost 
toe aan overheerlijke lentegroenten en voorjaarsfruit. 
Zo kun je weer volop genieten van asperges, broccoli, 
rabarber, tomaten, aardbeien, waterkers, sla en 
paprika. Deze seizoensproducten zitten boordevol 
vitamines en mineralen die ervoor zorgen dat je je 
gezonder en fi tter voelt. Dus, zet het voorjaar op je 
menu en ga energiek de lente in!

De lentekriebels 
komen weer tevoorschijn

Geef je lichaam na de koude winter een energieboost. 
Ga in het voorjaar lekker naar buiten - als het even 
kan zonder jas - om te wandelen, fi etsen of joggen. 
Adem  die overheerlijke voorjaars lucht in en geniet 
van het zonlicht op je huid dat zorgt voor de aanmaak 
van vitamine D. Je kunt ook het voorjaar in huis 
halen. Zet na het opstaan je ramen wijd open en laat 
de lentegeur je huis verfrissen. Zet voorjaars bloemen 
neer en je ruikt en voelt de frisheid.

Begin elke dag met beweging
Doe tien minuten rek- en strekoefeningen of ga 
touwtjespringen. Je activeert je bloedsomloop en je 
lichaam maakt endorfi ne aan. Dit hormoon maakt 
je niet alleen blijer, maar geeft je ook de energie om 
jouw dag fi t te beginnen.

Drink voldoende water
Drink meteen bij het opstaan je eerste glas water. Doe 
je lichaam een groot plezier en laat dat kopje koffi e 
nog even staan. Leer jezelf aan om verspreid over de 
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Beauty geopend!

Komt u ook voor een 
heerlijke massage of 

gezichtsbehandeling?
Bronsbergen 27 Zutphen   –   www.debronsbergen.nl    -   info@debronsbergen.nl

8 heerlijke sauna’s
uitgebreide behandelingen

culinair genieten

ontspannen 
opgietingen

kleinschalig

gelegen aan het Bronsbergenmeer

persoonlijke aandacht

beauty

gastvrijheid
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   Lente, fijn
 dat je er bent!

 

win

MET SMAAK GENIETEN
De rosé mag weer koud gelegd 
worden, want die is ook gewoon 
lekker op jouw eigen terras.
Deze rosé met iets meer smaak 
en kruidigheid maakt ieder 
voorjaarsdiner compleet.
De Estate Blush laat zich 
omschrijven als droog,
fris en fruitig. Prijs: € 8,50. 
Bestellen of meer informatie 
via www.wijnwinkellenord.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op deze
handige rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 

Deze stevige rugzak van

duurzaam materiaal heeft

een ritsvak aan de voorkant

en stabiele draaghengsels.

Ideaal om al jouw spullen

veilig in mee te nemen.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

WAAN JE EVEN IN DE TROPEN
De Amazonia geurkaars - bergamot, groene thee, atlasceder - heeft een 

mondgeblazen opalineglas met turquoise, blauwe en bruine glazen 
confetti. De Mayumbe geurkaars - kaneelhout, zwarte peper, galbanum - 

is door glaswerkers gemaakt, bezaaid met kleuren variërend van 
eendblauw tot saffraangeel. Elk glas is uniek omdat de kleur op een 
willekeurige manier in het glas is ingebracht, ter herinnering aan de 

levendige kleuren van het oerwoud dat het belichaamt.
Onder andere te koop bij www.meijswonen.com.
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SHOPPING/NEWS

   Lente, fijn
 dat je er bent!

BRUIN ZONDER ZON
Hawaiian Tropic heeft een nieuwe sunless 

tan range gelanceerd in Nederland en 
België. De tan milk smeert als een 

bodylotion en dankzij de heerlijke tropische 
geur onderscheidt deze zelfbruiner zich van 
andere zelfbruiners. Smeer dagelijks voor 
een natuurlijke en gezonde glow. Perfect 

om dat zomerse gevoel al in huis te halen.
www.hawaiiantropic.com.

SHOPPING/NEWS

MET HET HELE SPUL OP STAP
De Makki Load van Gazelle is een bakfi ets waar jij én je kinderen elke keer 

weer met veel plezier gebruik van maken. De Maxi Cosi adapter en de adapter 
voor een kinderzitje zorgen ervoor dat het hele spul mee kan. En met de 

regenhuif en de afdekhoes is de fi ets beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. www.gazelle.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker

 van Nederland Bruist en van het magazineuit jouw regio.  Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

PROEF DE ZON
Zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen maakt Pinkyrose het 

verschil tussen een gewoon drankje en een superieure limonade of 
cocktail. Drink Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & 

Orange direct gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl.
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We bellen de potentiële klant met als doel een afspraak in te 
plannen om te praten over de unieke mogelijkheden die we binnen 
Bruist bieden. Soms wordt mij aan de telefoon al de vraag gesteld: 
“Wat kost het?” Natuurlijk wil men weten wat iets kost, maar het is 
veel belangrijker wat het op kan leveren. Daarom is een afspraak 
inplannen zo belangrijk.

Want adverteren in Bruist gaat vooral om de boodschap die jij 
communiceert aan je doelgroep. Er zit namelijk een heel groot 
verschil in gewoon adverteren of echt communiceren met jouw 
doelgroep. Daarnaast is het ook belangrijk dat je boodschap 
duidelijk is en dat die aansluit bij jouw identiteit.

De visie van Nederland Bruist is ondernemers helpen om op de 
juiste manier te adverteren, waardoor de naamsbekendheid 
omhoog gaat.

Ben je ondernemer en wil je meer weten over het verschil 
tussen adverteren en communiceren? Ik heb inmiddels heel 
veel voorbeelden van succesvolle samenwerkingen die we 
zijn aangegaan en ik kan je helpen om op de juiste manier 
te adverteren. Bel me, ik plan graag een afspraak in!

Media-adviseur Frank van Geel is 
inmiddels alweer acht jaar werkzaam 

voor Nederland Bruist. Eerst als 
zelfstandige met zijn eigen bedrijf Frank 
van Geel Media, waarin hij samenwerkte 

met franchiser Fausto Sassen, en nu 
alweer een aantal jaren in loondienst.

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 langsgaan 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.”

Adverteren of 
communiceren?

Interesse in een kennismaking
met Frank én Nederland Bruist?

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

Elke week bezoek ik bedrijven met als doel een 
langdurige samenwerking aan te gaan. Ik heb al bij 
meerdere bedrijven gewerkt en daar was mijn functie 
vaak advertentieverkoper. Bij Nederland Bruist is mijn 
functie media-adviseur en dat betekent iets heel anders 
dan alleen advertenties verkopen. 

Frank van Geel

Uw belastingaangifte op orde?

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.”

Met Administratiekantoor HEYLO is het goed geregeld!

• Volledige verzorging van fi nanciële administratie 
voor bedrijven en particulieren.

• Wij verzorgen de salarisadministratie
voor uw personeel!

• Particuliere belastingaangifte (incl. partner) 
tegen een vaste prijs!

Kijk op
de website 

voor meer 

informatie en 

tarieven.

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

Kijk op
de website 

voor meer 

informatie en 

tarieven.

Industrieweg Oost 13A, Elst  |  0481 353544  |  info@administratiekantoorheylo.nl  |  www.administratiekantoorheylo.nl
15



DITJES/DATJES

        Bruisend van energie de lente in!
        Net zoals mensen hebben goudvissen licht nodig om hun
   mooie kleurtje te krijgen en te behouden.
        Met een plant op je bureau kun jij je 10% beter
   concentreren. En het is gewoon gezellig natuurlijk.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april
 Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw rots in
   de branding in het zonnetje te zetten.
  Zing! Vrolijke muziek zorgt voor ontspanning en
     zingen kan je helpen om je bruisender te voelen.
        Eenzaamheid is schadelijker voor je gezondheid dan roken.
Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je moeder een lief 
 berichtje sturen of een praatje maken met een grappige
     collega. Zo krijg je snel weer nieuwe energie.
 Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft een positief
effect op je lichamelijke én geestelijke gezondheid, zeker in de lente!
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Nog even en ze zijn 
er weer met vele 
tegelijk...

Neem contact op 
voor informatie 
over ons horren 
assortiment!

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

Kom naar Willemsen Wonen
en wij vertellen je alles over de 

diverse mogelijkheden.
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Ervoor zorgen dat kinderen kennis maken met positieve rolmodellen in de 
kinderopvang, zorgt voor het aanleren van breed scala aan sociale vaardigheden. 

Daar zijn wij ons volledig van bewust bij TopNanny. 

Het is zo stoer als een driejarige jongen net als zijn vader of opa wil 
timmeren en helpt met klussen. Het is schattig als een vierjarig 
meisje mama’s schoenen en tas draagt. Het imiteren van het 
gedrag van volwassenen en andere kinderen is gemeengoed vanaf 
de kinderjaren tot de volwassenheid. Het is verbazingwekkend 
hoeveel kinderen leren van het kijken naar acties en gedrag. Dit is 
belangrijk om rekening mee te houden als je werkt met kinderen. 
Ervoor zorgen dat kinderen kennis maken met positieve 
rolmodellen, zal hen helpen met het aanleren van een breed scala 
aan sociale vaardigheden.

Als nanny en ouders breng je een hoop tijd door met kinderen. 
De kinderen kijken naar je en zullen van jou leren.

Wees het goede voorbeeld, kies voor de rust in je gezin 
en kies voor een nanny via TopNanny. 

voor kinderen!

COLUMN/CHANTAL

De Bosrand 44, Zutphen  |  0575-848432  |  informatie@topnanny.nl  |  www.topnanny.nl

TopNanny staat garant voor 21 jaar ervaring in de kinderopvang en wij weten wat er belangrijk is 
in een goede nanny voor jullie gezin. Je kunt kiezen voor een nanny met recht op kinderopvang-
 toeslag of in loondienst. Wij rekenen jullie graag voor, wat in jullie geval het voordeligste is.

Wees een rolmodel

Wij staan voor je klaar,
ook tijdens de lockdown!

Wil je online shoppen? Neem dan een kijkje op 

Heb je een andere vraag over slapen, bel of mail ons gerust!
026-4422777 of info@topslapen.nl

Groet, Team van 

Beddenspecialis
t Topslapen
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VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 

VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 

21



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN VOGELEILAND
De opstandige Marianne haat haar ouders, 
school en de maatschappij. Ze loopt van 
huis weg en gaat met de oudere Berend 
op het onbewoonde Vogeleiland wonen. 
Ze leven een idyllisch leven totdat Marianne 
zwanger raakt en moet bevallen. Ze raakt 
in paniek en wil terug naar de bewoonde 
wereld. Berend realiseert zich dat hij in de 
cel zal belanden als hun verhaal naar buiten 
komt. Vanaf dat moment wordt Marianne 
zijn gevangene. Jaren later kampt Nicole, 
het zusje van Marianne, nog steeds met 
het trauma van haar verdwijning. Een 
schokkende gebeurtenis doet de hoop 
oplaaien dat haar zus nog leeft.
VOGELEILAND van Marion Pauw is vanaf 
8 april verkrijgbaar.

Nederland staat niet voor niets 
bekend als fi etsland. Veilige, 
comfortabele fi etspaden, lekker 
vlak en je fi etst zo van het ene 
landschap in het andere. Neem 
bijvoorbeeld de Giethoorn de 
Wieden fi etsroute. Deze fi etsroute 
vanuit Giethoorn voert dwars door 
Nationaal Park Wieden-Weerribben. 
Dit moerasgebied is ontstaan door 
turfwinning rond de dertiende eeuw. 
Het overgebleven land viel ten prooi 
aan overstromingen. Zo ontstonden 
de meren die je onderweg volop 
tegenkomt. Plassen die door 
vervening ontstaan zijn, noemt men 
hier ‘wieden’. Naast Giethoorn rijd 
je ook langs Belt-Schutsloot, een 
pittoresk waterdorp. De plaatselijke 
bevolking leefde er jarenlang van 
turfwinning. Toen de turf op raakte, 
schakelden ze over op rietteelt.
Kijk voor meer informatie op 
www.nederlandfi etsland.nl

D AGJE UIT
GIETHOORN DE 
WIEDEN FIETSROUTE

Na het tragische verlies van hun zoon 
verlaten de gepensioneerde sheriff George 
Blackledge en zijn vrouw Margaret hun 
ranch in Montana. Ze willen hun jonge 
kleinzoon redden uit de klauwen van een 
zeer gevaarlijke criminele familie, geleid door 
matriarch Blanche Weboy. Als ze ontdekken 
dat de Weboys niet van plan zijn het kind te 
laten gaan, hebben George en Margaret 
geen andere keus dan te vechten voor hun 
gezin tot het bittere einde. Deze thriller en 
misdaadfi lm is geregisseerd door Thomas 
Bezucha (bekend van de fi lms Big Eden en 
Monte Carlo). LET HIM GO is vanaf 2 april 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
LET HIM GO

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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Wij bellen graag aan voor een

gratis waardebepaling 

www.fransknorthmakelaardij.nl  

0481-763963 

3 maanden proberen
Betalen? Pas als we aan
jouw wens voldoen!

Wij bellen graag aan voor een 
gratis waardebepaling

www.fransknorthmakelaardij.nl
0481-763963

No cure, no pay!

2322



Salon Balans Massage  |  Ondernemer: Astrid Remie     |     Julianastraat 20, Huissen  |  06-28174828  |  astrid.jeltema@live.nl  |  www.salon-balans.nl

Light channeling  geeft antwoorden

‘EEN HEALING IS 
EEN FIJNE MANIER 
OM JE KLACHTEN 
TE VERLICHTEN’

Het enige wat ik van jou vraag is toewijding, geloof en 
vertrouwen om contact te leggen met jouw gids. Het 
in contact komen met jouw gids zal ervoor zorgen dat 
jouw kennis, wijsheid maar zeker ook jouw creativiteit 
tot een nieuwe dimensie geraken. Dit draagt allemaal 
bij aan de ontwikkeling van jouw natuurlijke aanleg, 
het ervaren van meer liefde, spirituele groei en het 
ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Salon Balans Massage  |  Ondernemer: Astrid Remie     |     Julianastraat 20, Huissen  |  06-28174828  |  astrid.jeltema@live.nl  |  www.salon-balans.nl

Light channeling  geeft antwoorden

De thema’s waarmee je bij mij terechtkunt zijn 
heel divers. Dit kan bijvoorbeeld over liefde gaan, 
maar ook over werk. Aan de hand van de light 
channeling schrijf ik een reading uit die je ontvangt 
via de mail. Deze reading kan worden gehouden in 
de vorm van een fotoreading of een kaartlegging.

   De light channeling, kaartlegging en fotoreading 
kosten allemaal € 24,95. Je kunt jouw gewenste 
thema en de foto via de e-mail naar mij toesturen. 
Ik zal zo snel mogelijk contact met jou opnemen. 
 
 Kom in contact met je hogere zelf en krijg 
antwoorden op vragen die jij op dit moment 
niet kan beantwoorden, zowel voor jezelf als 
jouw dier.
 
Ik zie je graag in mijn praktijk, Astrid

Door middel van light channeling kan ik jou in contact brengen met jouw hogere zelf 
en van antwoorden voorzien, die eerder onbeantwoord bleven. Ik heb van jou enkel 
een foto en een thema nodig. Aan de hand daarvan leg ik contact met jouw hogere 
zelf, oftewel jouw levensgids.

Reading voor jouw huisdier? 
Wil je graag antwoord op vragen over jouw overleden dier of gedraagt jouw dier zich op eens 
anders en wil je weten wat er met hem of haar aan de hand is? Aan de hand van een thema en 
foto’s van jouw dier kan ik jou met een reading voorzien van antwoord op al jouw vragen.

Reading voor jouw huisdier? 
Wil je graag antwoord op vragen over jouw overleden dier of gedraagt jouw dier zich op eens 
anders en wil je weten wat er met hem of haar aan de hand is? Aan de hand van een thema en 
foto’s van jouw dier kan ik jou met een reading voorzien van antwoord op al jouw vragen.
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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 

Krullen Atelier, de salon van krullenexpert Angelique Coenen.

Iedere krullenbos is anders en 
vraagt om een andere behandeling. 
Daarom is een eerlijk en correct 
advies noodzakelijk om het 
gewenste resultaat te realiseren. 
Maar dat is nog niet alles. Ook de 
verzorging thuis is belangrijk om 
dagelijks te kunnen genieten van 
een prachtig kapsel. Daarom 
adviseert Angelique je graag 
eerlijk over de juiste producten 
en de verzorging achteraf. 

Het wordt tijd om weer trots 
te zijn op de krullen die je 
hebt. Angelique is pas tevreden 
als je vol zelfvertrouwen haar 
kapperszaak verlaat. Ze geeft 
jouw krullen de aandacht die 
ze ver dienen en zorgt voor de 
perfecte look.

jouw krullen
 perfect in model?

  
Angelique Coenen zorgt ervoor 

dat jouw krullen niet alleen 
perfect zitten na je bezoek aan 

haar salon, maar ook dat jij 
je krullen thuis kunt blijven 

verzorgen met goede producten 
die bij jouw haar passen.

Bellefl eur 35, Zetten
06-46 59 51 47

info@krullenatelier.nl
krullenatelier.nl

jouw krullen
 perfect in model?

Angelique Coenen 
dat jouw krullen niet alleen 

perfect zitten na je bezoek aan 

Maak
vandaag nog 

een afspraak en 
steel de show met 

jouw krullen!

Dé 
Krullenspecialist 
krijgt jouw haar 
wel in model!
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‘IK DENK DAT 
IK WEL EEN 
EINZELGÄNGER 
WAS’

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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In 2019 kreeg Van Dongen de Poelifi nario - de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland - voor haar 
cabaretshow Paradijskleier. Na haar optredens en 
een televisie-uitzending werd ze bedolven onder 
de  positieve reacties. “Iedereen was laaiend 
enthousiast! Het is ook een hele vrolijke show. Een 
happening met humor en ontroering”, aldus de 
cabaretière, wiens openheid en eerlijkheid enorm 
worden gewaardeerd. 

Geen einzelgänger meer
“Ik denk dat mijn Paradijskleier zo open, spontaan 
en vrij is geworden, omdat ik al drie jaar lang drie 
keer in de week vrij leerde spreken”, vertelt Van 
Dongen. Ze doelt hierbij op de video’s en livestreams 
die ze op haar Facebookpagina publiceert. Van 
Dongen heeft daar een online gemeenschap 
opgebouwd van bijna negentig duizend volgers. Op 
haar pagina geeft ze (meestal live) meditaties en 

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist.

De prijswinnende show Paradijskleier van cabaretière Lenette van Dongen is niet zomaar een 
cabaretshow. Het is een lofzang op het ouder worden, tevreden zijn met jezelf en afrekenen 

met negativiteit. “Een happening met humor en ontroering”, vertelt Van Dongen.

oefeningen, deelt ze liefdevolle inzichten en gaat ze 
gezellig in gesprek met haar volgers. “Ik denk dat ik 
wel een einzelgänger was. Nu ben ik niet meer bang 
en minder op mijn hoede. Openheid is kracht.”

Paradijskleier komt terug
De cabaretière is dan ook eerlijk als ze zegt dat ze 
het  optreden in theaters eigenlijk niet mist tijdens 
de coronacrisis. “Maar dat komt ook omdat ik al een 
jaar vrij had gepland. Het valt nu gewoon samen met 
corona. Dat wat ik mis aan overdracht, plezier en 
reacties haal ik uit mijn live Facebooksessies.”

Maar theaterfans van Van Dongen hoeven niet bang 
te zijn dat ze het podium de rug toekeert. “Vanaf 
januari 2022 ben ik weer op het podium te zien”, 
laat  ze weten. Paradijskleier gaat namelijk in reprise! 
Dan haalt ze haar afgelaste shows in en is de kans 
groot dat ze een paar extra voorstellingen speelt.

THEATER.NL

Lenette van Dongen: 
‘Openheid is kracht’

Lenette van Dongen:
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      Om af te halen of te laten bezorgen!

Dan bent u bij Salas aan het juiste adres.
U kunt bij ons terecht voor de beste Indische gerechten, 
maaltijden, broodjes en hapjes. Dagelijks vers gemaakt 
in onze eigen keuken. Wij werken met dagverse 
producten om de beste smaken te creëren.

Wilt u ook genieten van authentiek bereid Indisch eten 
voor een redelijke prijs? Bel, mail of stuur een berichtje 
via Whatsapp om de bestelling door te geven.

Op de website vindt u de prijslijst met 
het complete aanbod aan gerechten.
Of bestel het Menu van de week.

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

      Om af te halen of te laten bezorgen!

in onze eigen keuken. Wij werken met dagverse 

Wilt u ook genieten van authentiek bereid Indisch eten 
 Bel, mail of stuur een berichtje 

Zin in heerlijke
Indische 
gerechten?

COLUMN

Het kindgesprek

Miranda van ’t Hoff
Hortensialaan 1A, Huissen

06-29428641
 holthoffmediation

www.holthoffmediation.nl

Als MfN-registermediator help 
ik particulieren en bedrijven 

om uit confl ictsituaties te 
komen. Daarbij maak ik 
gebruik van familie- en 

organisatieopstellingen wat 
vaak tot individuele inzichten 

en duurzame oplossingen leidt. 
Of je nu wilt gaan scheiden 
of juist bij elkaar wilt blijven, 
mediation helpt je verder. 

Hoe vaak heb jij wel niet gedacht dat je er goed 
aan deed om je kind overal buiten te houden? Of 
juist alles te delen met je kind? Toen mijn ouders 
gingen scheiden dacht ik dat het door mij kwam. 
Niemand vertelde wat er aan de hand was of 
wat er ging gebeuren. Had ik toen maar iemand 
gehad die met me praatte.    

Want niet alleen voor jullie verandert er veel. Ook jullie kinderen raken 
hun vertrouwde basis kwijt. Waar jij als ouder de ander misschien de 
schuld geeft van de scheiding, doet een kind dat niet. Een kind blijft 
altijd loyaal aan jullie allebei. Zo zal jouw kind vaak sociaal wenselijke 
antwoorden geven en niet zeggen wat er echt speelt. Terwijl je daar als 
ouder wel naar op zoek bent.

Kinderen voelen een grote verantwoordelijkheid om voor jullie te zorgen 
als er iets speelt. Als jouw kind je ziet huilen of hoort schreeuwen tegen 
de andere ouder. Ze pakken dan een andere rol op uit loyaliteit. Terwijl 
ze eigenlijk gewoon kind moeten kunnen zijn, toch? 

Hoe fi jn is het dan als ik met ze praat? Zodat ik al hun vragen kan 
beantwoorden en jouw kind kan uitleggen dat jullie alles voor ze gaan 
regelen. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.

Kom je bij mij voor een scheiding, kunnen jullie er altijd voor kiezen 
om mij een kindgesprek te laten voeren met jullie kind. In een veilige 
omgeving bij mij op kantoor. Waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Zodat 
ze van een buitenstaander horen, dat zij er echt niets aan kunnen doen.

Ga jij ook scheiden en wil je dat jullie goed worden begeleid?
Neem dan contact met me op voor een gratis kennismakingsgesprek.
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SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd in 
de babytijd, waarin we de tiet kregen toen we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Hou hier 

vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 
en begin met 15 minuten per dag. Wees lief voor jezelf 

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

  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
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1. Beautiful Magnolia van Estée Lauder, vanaf € 61,-  www.debijenkorf.nl
2. Treat love & color van essie, € 12,99  www.essie.nl

3. Caring shimmer lip oil van essence, € 2,39  www.essence.eu
4. La Vie est Belle Soleil Cristal van Lancôme, vanaf € 86,30  www.lancome.nl

5. Hydrating Liquid Marseille Soap van Compagnie de Provence, vanaf € 22,80  www.babassu.nl
6. 52 vragen card deck van a Beautiful Story, € 19,95  www.abeautifulstory.nl

7. Couture Color Clutch Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 100,-  www.ysl.com
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Frisse pastels!

1
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2

3
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8. Rose Lilly of the Valley Bath Bomb van Only You, € 3,50  www.iciparisxl.nl
9. Clean it Zero 3-in-1 Cleansing Balm + Pore Clarifying, € 25,95  www.douglas.nl 

10. Ecatasy Balm van Armani Beauty, € 30,-  www.debijenkorf.nl
11. Olympéa Florale van Paco Rabanne, vanaf € 61,30  www.douglas.nl

12. Flora Salvaggia van Guerlain, vanaf € 88,-  www.guerlain.nl
13. Fermented Skincare Reinigingsmelk van Florena, € 12,99  www.fl orena.nl

14. Squalan Rose Quartz Face Roller, € 39,-  www.squalan.com

BEAUTY/NEWS

Frisse pastels! In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en 
zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!
In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en In april voel je het echte voorjaar. Nog een beetje fris, pril en 
zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!zacht en daar horen mooie pastels bij. Tijd voor wat inspiratie!
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Kom
en proef  
Italië

Ben je op zoek naar pasta, truffel, Nero D’Avola of heerlijke
    vers gesneden Mortadella? Of zoek je Nocellara olijfolie, Estathé, (oude) balsamico azijn
       of authentieke Italiaanse pizza’s? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

La-Pentola di Pippo  |  Kleine Molenstraat 8A, Elst  |  06 105 01 921  |  www.la-pentola.nl

   Naast de verschillende delicatessen en producten bieden wij ook
de mogelijkheid om bij ons af te halen.   Hierbij kun je denken 
aan voorgerechten, salades, pasta’s,
pizza’s en verschillende nagerechten. 
Al deze gerechten maken wij helemaal
zelf in de winkel. Alles op authentieke 
en traditionele wijze met pure
ingrediënten en dat proef je! 

La-Pentola di Pippo is dé Italiaanse
delicatessenwinkel in hartje Elst. 
Authentiek, traditioneel en puur Italiaans
eten zoals het hoort. Samen met zijn 
vrouw Angela en zoon Giancarlo runt
Guiseppe Favoroso deze prachtige zaak 
met veel passie en liefde.

Kroon Montage
Zonwering & Interieur

Persoonlijke 
service aan 

huis!

Graafseweg 837, Wijchen  |  024-6757859  |  info@kroonmontage.nl  |  www.kroonmontage.nl

Bezoek onze showroom aan de Graafseweg 837 te Wijchen

• Koel in de zomer • Behoud connectie met buiten • Duurzaam • Windvast
• Mogelijk op zonne-energie, daardoor draadloos aan te sluiten • Bediening via Centero app

Solar rits screens

Openingstijden:
Di t/m za
van 11.00 tot 
17.00 uur



Wil jij ook in deze rubriek op zoek 
naar jouw grote liefde? Mail dan naar 

contact@nederlandbruist.nl en je
 komt geheel kosteloos in Bruist.

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

Twaalf jaar lang woonde Ilona in Turkije. Na haar 
scheiding in 2016 kwam ze terug naar Nederland 
om samen met haar kinderen van acht en tien jaar 
oud een nieuw leven op te bouwen. Nu alles in een 
rustiger vaarwater is gekomen is ze weer 
toe aan een relatie.

Ilona heeft het normaal gesproken best 
druk met haar werk. Naast een vaste 
baan in de jeugdzorg heeft ze namelijk 
haar eigen onderneming, IM Medical 
Travel, waarmee ze medische reizen op 
het gebied van tandheelkunde, ooglasering en haar-
transplantaties verzorgt naar Turkije. “Vanwege de 
coronacrisis ligt het nu even stil, maar zodra het 
kan, ga ik er weer vol tegenaan.”

“Ik heb een vrij rustig karakter. In het begin kijk ik 
graag even de kat uit de boom. Verder ben ik direct 
en zeg ik waar het op staat, daar moet je dus wel 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar info@immedicaltravel.com

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

tegen kunnen. Ik houd van gezelligheid, ga graag 
uit eten of ergens een drankje drinken. Stedentrips 
en vakanties zijn mijn favoriet. Maar een avondje 
op de bank hangen, vind ik ook helemaal prima.”

Wat voor eigenschappen heeft haar 
ideale man? “Hij moet langer zijn dan 
ik, ik ben 1.80 meter. En hij mag ook 
wel pit hebben. Het is fi jn als hij er leuk 
uitziet, maar het belangrijkste is dat de 
klik er is. Ik zou graag iemand hebben 
met wie ik nieuwe herinneringen kan 

maken, iemand die lief is en waarmee ik de dag 
kan doornemen. Praten over dingen die goed 
gaan, maar ook iemand die, wanneer het even 
tegenzit, de positiviteit in dingen ziet.. Iemand die 
knuffelt, warmte uitstraalt en genegenheid biedt. 
En geen nieuwe vader voor mijn kinderen, maar 
wel iemand die het goed met hen kan vinden.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Onlangs zijn we van start gegaan 
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In april hebben we speciale aandacht voor: Ilona Benders.

LEEFTIJD 
39 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
180 CM

Ilona zoekt

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

3938



LOOKING/GOOD

Voorjaarsschoonmaak
voor je uiterlijk

Vooral je gezichtshuid heeft het de afgelopen winter zwaar 
te verduren gehad. Kou, wind en centrale verwarming 
hebben een uitdrogend effect. Een fris lentehuidje begint 
met een scrub. Laat die kleine korreltjes hun werk doen en 
je huid ziet er weer als herboren uit. Verwen je huid daarna 
met een vochtinbrengend masker en breng iedere dag 
een vocht inbrengende crème aan. Je zult zien dat droogte- 
lijntjes verdwijnen en dat je huid er weer fris uitziet.

Professionele hulp
Laat je huid elk seizoen tenminste één keer grondig 
reinigen door de schoonheidsspecialiste. Heb je het gevoel 
dat je huid slapper wordt of meer rimpels krijgt, informeer 
dan bij haar ook eens naar een collageenbehandeling.

Lente make-up
Vervang donkere kleuren door zachte, liefl ijke pastels. 
Geef je wangen een vertederende, rozerode lenteblos en 
maak je ogen op met zachte pastels. Vervang je zwarte 
mascara door een bruine of een paarse mascara. Kies 
zachte, crème achtige tinten voor je lippen. Hiermee maak 
je iedere lentelook af. 

Zet je wintergeur in de kast en pas je parfum aan op het 
voorjaar! Ga voor een frisse, bloemige fragrance. Laat 
geen zintuig onbenut en geniet van je nieuwe, frisse ik.

Eindelijk voorjaar. Een seizoen waarin alles fris en licht is. Versterk het luchtige 
lentegevoel door extra aandacht aan je uiterlijk te besteden na de lange, gure winter.

Altijd op de hoogte zijn van
alle nieuwtjes in onze boutique?  

Volg ons dan via Facebook!

Vierakkerstraat 55, Huissen  |  026-3255555 / 06-43279759  |  www.beautyboutiquehuissen.nl  |    @beautyboutiquehuissen.nl

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

The Beauty Boutique

Wil je snel 
langer haar?langer haar?

Kom dan eens langs voor haarverlenging of haarverdikking. 
Wij kunnen dit realiseren met Wax Extentions of Weft.

Of je nu gaat voor een verdikking of een complete 
verlenging, het is niet schadelijk voor het haar.

Door de verschillende methodes waar wij 
mee werken, is er heel veel mogelijk. 
Maak gewoon eens een afspraak voor 
een gratis kennismakingsgesprek/
consult.
Dan kunnen we samen met 
jou bekijken wat bij jouw 
haar het mooiste is én wat 
de kosten zullen zijn.

Tot ziens bij
The Beauty Boutique!
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, 
zoals een hoger energieniveau, betere focus, meer rust 
in je hoofd, beter slapen, minder stress en het is ook nog 
eens goed voor je lichaam. En het kost je maar twee keer 
tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 
mensen in Nederland en België elke dag de Meditation 
Moments-app. Met tienduizend top reviews. Probeer het 
zelf tien dagen en ontdek wat het met jou doet. Download 
hem gratis in de app stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk

Het
magische
medicijn

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

BESTEL UW
CATERING & PARTYSERVICE       
        bij

Voor
huisgemaakte

salades, buffetten 
en hapjes kunt u 
bij ons terecht.

“De Hoeve” catering & partyservice maakt van alle feestelijke gelegenheden een 
geslaagde culinaire dag. We nemen bovendien het nodige regelwerk uit handen. 
“De Hoeve” catering & partyservice staat voor kwaliteit én gemak. Het enige wat 

onze klanten nog zelf hoeven te doen is... genieten!
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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 

viersterrenhotel 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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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. 

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

“Bewustwording
is de kern
  van elk
coaching
      traject”

is de kern
  van elk
coaching
      traject”      traject”

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

47



BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Scheid de eieren en klop de eidooiers met de poedersuiker schuimig. 
Voeg de geraspte sinaasappelschil, de kaneel en het merg van het 
vanillestokje toe aan het suiker-eimengsel en roer alles goed door elkaar.

Spatel daarna de geraspte amandelen en de gesmolten boter erdoor.
Klop nu het eiwit stijf en spatel dit ook voorzichtig door het amandel- 
eimengsel.

Vet de springvorm in en giet daar het deeg in. Bestrooi het geheel met 
de amandelschilfers. Bak ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde 
oven op 180 graden.

Meng ondertussen het sinaasappelsap met de likeur. 

Prik met een vork een paar gaatjes in de warme cake en besprenkel 
deze met het gealcoholiseerde sinaasappelsap.
Laat de cake afkoelen en bestuif met poedersuiker.

INGREDIËNTEN
8 eieren

250 g poedersuiker
1 sinaasappel (sap en schil)

een mespuntje kaneel
1 vanillestokje

250 g geraspte amandelen
50 g vloeibare boter

90 g amandelschilfers
2 cl sinaasappellikeur

springvorm 26 cm

8 PERSONEN - 15 MIN + 45 MIN OVENTIJD

Een feestje vieren, daar zijn we allemaal wel aan toe.
Deze sinaasappeltaart met amandelen zorgt altijd voor feestvreugde.

Een lekkerder Oranjegevoel zul je deze Koningsdag niet krijgen.

Een koninklijke 
sinaasappeltaart
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PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

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

Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

PUZZELPAGINA Maak kans op deze

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Dompel je onder in de geur 
van de lente met deze 
heerlijke body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze 
body wash van O’right bevat 
ingrediënten die de huid intens 
verzorgen en hydrateren.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda 
smaakje 
bruisend 
water 

bubbels 
apparaat 
lekker 
genieten

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

Maak kans op een

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 mei de oplossing 
in op onze site: www.deoverbetuwe-bruist.nl
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BIJ HEMELS KUN JE ELKE DAG KIEZEN 
UIT WEL 24 SMAKEN (H)EERLIJK IJS
Ons Italiaanse ijs maken we van de beste ingrediënten
in zijn puurste vorm. Met verse koemelk en vers fruit.
Wij houden uiteraard rekening met allergieën voor
gluten, lactose en noten.

 Gewoon puur genieten!

Laauwikstraat 12, Lent
0653182553  |  0648014227

HemelsLekkerIJs
Openingstijden april: di. t/m zo. van 14.00 tot 19.00 uur 

TRAKTEER 

JEZELF EN KOM 

EEN LEKKER 

IJSJE HALEN!




