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Nandi van Beurden
speelt Maria
‘Ik heb ontzettend veel
over mezelf geleerd’

Huidverzorging
ook onder mannen 
steeds populairder



Dé tegelspeciaalzaak van Malden, Nijmegen en omstreken

Tegels brengen sfeer Tegels brengen sfeer 
We hebben ruim 50 jaar ervaring 

in het leveren en leggen van 
keramische tegels en natuursteen 
tegels. In Malden hebben we een 
uitgebreide collectie vloertegels en 
wandtegels die meestal direct uit 
voorraad leverbaar zijn. Ook voor 
keramisch parket, houtlook tegels 

en buitentegels bent u bij ons 
aan het juiste adres.

De Hoge Brug 6, Malden
024-3888238

tegelshopnijmegen.nl

Altijd een uitgebreid 
assortiment en 

deskundig advies!
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In de Marikenstraat bevind je je op de perfecte 
locatie voor een heerlijk dagje shoppen! Het 
zeer diverse aanbod van winkels is verdeeld 
over maar liefst twee niveaus.

Dé mooiste winkelstraat
van Nijmegen

.

In maart 2020 opende nieuwkomer Specialty Store haar deuren in Zwolle. 
Voor de tweede vestiging koos het bedrijf voor de Marikenstraat in 

Nijmegen. De stoere uitstraling van de Specialty Store komt tot uitdrukking 
in de inrichting van de winkel.

SPECIALTY STORE

Modieuze kleding voor 
stoere mannen

Een beleving
“Het is hier allemaal heel relaxed en on-
gedwongen, we maken graag een lolletje. 
Aan de bar kun je uitrusten met een 
kopje ko�  e of een fl esje bier. Achter de 
bar hangt een groot televisiescherm: in 
het weekend zetten we steevast 
Formule 1 of voetbal op. En als je iets 
hebt gekocht, krijg je vaak  een leuke 
‘give-away’ mee, zoals speakers, een 
scheersetje of een bioscoopbox. Wat 
ons betreft moet het een feestje zijn om 
hier te komen.”

Een stapje verder
“We vinden het een uitdaging klanten te 
verleiden niet altijd te kiezen voor het 
vertrouwde, maar net een stapje verder 
te gaan. Het geeft een kick als ze dan 
vervolgens met een ‘big smile’ de winkel 
uit lopen, helemaal blij met hun nieuwe 
aanwinsten.”

Betty Barclay

Bever

Broodje Ben Nijmegen

Cape Cod Fashion

Charlie & Goods

Claudia Sträter

Comma

Cotton Club

Daily Fresh

Dekker v.d. Vegt

Douglas

Etos

Galerie Zeven Zomers

Gerry Weber

Holland & Barrett

Home Stock

Hugo Boss

Jack & Jones

Kruidvat

Name It

New Dutch

Oil & Vinegar

Only

OPEN32

POP’HUB

Purdey

River Woods

Rivièra Maison

Sandwich

Scapino

Sissy-Boy

s.Oliver

Specialty Store

State of Art

van U� elen

WAAR

Ysveld Fysio

Zeezicht

Een grote bar is dé eyecatcher in het 
geheel. “De meeste mannen shoppen niet 
voor hun plezier. Wij doen ons uiterste best 
om het winkelen voor hen zo leuk mogelijk 
te maken”, vertelt Minggus Titarsole.

“Eind maart zijn we o�  cieel geopend”, 
vervolgt Minggus. “Door de lockdown 
hebben we een beetje een valse start 
gehad, maar gelukkig zijn we nu gewoon 
open. We merken dat mensen echt weer 
zin hebben om te winkelen.”

Zeer uitgebreide collectie
De Specialty Store is dé specialist in 
mannenkleding van de merken PME Legend, 
Cast Iron en Vanguard. “Deze vullen elkaar 
perfect aan. In alle drie de merken zijn wij 
de grootste aanbieder van Nederland: als 
je het bij ons niet kunt vinden, vind je het 
nergens. We bieden bovendien ook qua 
maten een hele brede range: S t/m XXL en 
lengtematen t/m 38.”

‘We zijn een echte 
mannenwinkel’

Marikenstraat 31-33  |  024-2036213  |  www.specialtystore.nl
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Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer en eindelijk lijkt het licht aan het eind van de 
tunnel in zicht te komen. Terrassen zijn weer (deels) open, winkels 
kunnen weer makkelijker klanten ontvangen en het zogenaamde 
‘normale leven’ komt weer stukje bij beetje op gang. En, ligt het aan 
ons of worden de mensen steeds vrolijker? Hier bij Bruist is dat in 
ieder geval wel zo!

Wat ons betreft een mooi moment om uit te spreken hoe trots 
we zijn op al onze bruisende ondernemers. Het merendeel heeft 
een extreem zware tijd achter de rug. Maar in plaats van bij de 
pakken neer te gaan zitten, hebben zij juist doorgezet. Gezocht 
naar creatieve oplossingen om toch hun klanten zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de ene branche ging 
dat natuurlijk wat makkelijker dan voor de andere. Maar allemaal 
bruisen ze net zo hard als voorheen. Misschien zelfs nog wel 
harder nu er weer steeds meer kan en mag. We zijn er nog niet, 
maar samen – dus ook met jullie hulp – komen we er vast wel.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Jos Hammink
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Like ons op Facebook/Rijk van Nijmegen Bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Rijk van 
Nijmegen Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van 
glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

RIJK VAN NIJMEGEN

BEUNINGEN

WIJCHEN

GROESBEEK
MALDEN

LAND VAN CUIJK

NIJMEGEN

DE OVERBETUWE

DE MAASHORST

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Nijmegen Bruist en De Overbetuwe Bruist.

ADVERTEREN?

Mail naar

fvangeel@nederlandbruist.nl

of bel

06-43093996

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

Inhoud

28

L� f vol zelfvertrouwen!
MET DE PERFECTE PROTHESE EN LINGERIE!

PROTHESE BADMODE?Voor uw vakantie en voor de regelmatige zwemsters hebben wij een ruime keuze aan badmode. In de badkleding zit al een hoesje waar de (zwem)prothese in kan. U kunt het hele jaar door kiezen uit ons aanwezige assortiment. Ook kunt u bestellen via onze webshop BiBi’s Lingerie. Tijdens het seizoen staat hier ook prothese badkleding op. Wij werken met merken als Amoena, Silima, Sunfl air en Anita.
Hierdoor bent u ervan verzekerd dat ook uw badkleding de juiste ondersteuning geeft die u nodig heeft na de behandeling. 

In alle rust en privacy op zoek naar de borstprothese en/of bijbehorende lingerie  en badmode die bij u past? Dat kan bij BiBi’s MammaCare in Wijchen.
Bij ons bent u aan het juiste adres voor borstprotheses, prothese bh’s en badmode. Vrouwen kunnen hiervoor op afspraak terecht zodat ze op hun gemak en in alle privacy op zoek kunnen naar wat echt bij hen past. Daarnaast bieden wij ook een ruime collectie lingerie en badmode.

 
  BiBi’s MammaCare heeft contracten 
met alle zorg-
verzekeraars 
en is S.E.M.H. 
gecertifi ceerd. 

BIBI’S MAMMACARE Eigenaren: Yvonne en Helga Zomertaling 29, 6601 DWWijchen  |  024-3239055 www.bibismammacare.nl
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Meer ruimte om te leven
met onze betaalbare terrasoverkappingen van  topkwaliteit

Wij bouwen

de veranda van

uw dromen!
Wij zijn op een 

eerlijke, vakkundige 
manier geholpen
door mensen met 

verstand van zaken. 

M. Kersten

DealB R U I S T

Nieuweweg 285-A, Wijchen
024-6758865

info@topveranda.nu
www.topveranda.nu

Meer ruimte om te leven
met onze betaalbare terrasoverkappingen van  topkwaliteit

ONTVANG NU
BIJ AANSCHAF VAN
EEN TUINKAMER
EEN HEATER
T.W.V. € 400,-
BIJ AANSCHAF VAN
EEN GLASDAK 
VERANDA: LED-
VERLICHTING
(6 STUKS) MET DIMMER
EN AFSTANDSBEDIENING

T.W.V. € 280,-



VADERDAGTIP:
VERRAS DE
LIEFSTE PAPA
MET EEN
VERZORGEND
CADEAU
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je jouw vader of man verwennen met een huidverzorgingsproduct? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 
naast de vertrouwde deo en zeep op zijn deel van het plankje. En met een verzorgingstijd 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 
dan een vrouw. Hoog tijd voor een aantal bruisende tips speciaal voor de echte man.

Hydrateren
Het hydrateren van het gezicht doe je natuurlijk met 
een crème voor mannen. Deze zorgt ervoor dat je 
huid voldoende vocht krijgt, zijn elasticiteit behoudt 
en dat huidveroudering zo lang mogelijk wordt 
uitgesteld. Heb je een droge huid? Neem dan ook 
een product dat ’s nachts voor je werkt. Een 
nachtcrème is vetter dan een dagcrème en weet het 
vochtgehalte van je huid uitstekend vast te houden.

Geurtje
Niets is zo belangrijk als de juiste geur. Om ook in 
stresssituaties cool te blijven, helpt een anti-
transpirant. Een deodorant moet altijd een neutrale 
geur hebben of aansluiten bij de geur van de eau de 
toilette. Waar echter elke vrouw op afknapt, is een 
geur die je kilometers vooruit snelt.

Tip: spray een eau de toilette altijd rechtstreeks op de 
huid, dat voorkomt vlekken op je kleding.

De beste huidverzorging 
voor mannen

Douchen 
Een goede verzorging begint al bij het douchen. 
Gebruik in plaats van zeep een milde, reinigende 
douchegel. En al kost het je misschien moeite, begin 
eens met een wisseldouche. Hiermee krijg je de 
perfecte oppepper doordat de bloeds omloop wordt 
gestimuleerd. Heb je  weinig tijd, gebruik dan een 
douchegel en shampoo in één. Huid en haren 
worden dan gereinigd met een  milde substantie. 
Gebruik na het douchen een lekkere bodylotion.

Scheren
Een probleemgebied bij mannen is de baardgroei; 
elke scheerbeurt irriteert de huid! Kies daarom voor 
een scheerschuim, scheergel of aftershave die bij 
jouw  huidtype past. De huid die door het scheren 
geïrriteerd raakt, is niet bestand tegen agressieve 
producten. Gebruik daarom snel absorberende, 
vochtinbrengende crèmes om de huid te kalmeren 
en een rode, droge huid te voorkomen. 

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 

De beste huidverzorging 
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We zijn weer geopend volgens onze normale openingstijden op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Zie de website.

Summervibes in  eigen tuin

SHOWROOM
Een grote collectie van onze merken 

tuinmeubelen is opgesteld in onze showroom 
in Nijmegen. U beleeft daar wat mooie 

tuinmeubels met uw tuin, terras of balkon 
kunnen doen. U zult hier veel inspiratie 

opdoen, bijvoorbeeld voor het combineren 
van verschillende merken. 

WEBSHOP
De webshop is altijd up-to-date met alle nieuwe 

kleuren en modellen van onze merken. 

BEZORGING
Wij bezorgen uw tuinmeubelen en accessoires 

GRATIS in heel Nederland op afspraak.

art meets design
Hertogstraat 139 Nijmegen

(024) 679 34 74

www.artmeetsdesign.nl

Summervibes in  eigen tuin
1312



SHOPPING/NEWS

Yes, de zomer 
  komt eraan!

VERFRISSEND ANDERS
Mocht je deze zomer toe zijn aan iets anders dan een koud biertje 
of glas wijn, denk dan eens aan witte port. Graham’s Blend N° 5 

is medium droog en is de allereerste witte port die speciaal 
gemaakt is om te mixen met tonic. Ben je dus toe aan iets 
feestelijkers, dan is de witte port-tonic (portonic) de ideale 

zomercocktail! www.wijnkring.nl

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld voor 

onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties

en profi teer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

VOOR DE GEVOELIGE MAN
BULLDOG ondersteunt mannen bij hun dagelijkse 
verzorging. Deze vochtinbrengende gezichtscrème 

voor de gevoelige huid met groene thee, groene 
algen en vitamine E zorgt voor een snel herstel 

van je huid. Alle producten zijn vrij van 
kunstmatige kleurstoffen en synthetische 

geurstoffen en bevatten natuurlijke ingrediënten.
www.bulldogskincare.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands 
grootste online content
creators - Levy van 
Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en boxers in de kleuren wit, zwart en groen met veel leuke details. www.levy-store.com

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. #LEVY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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LEZERSACTIE

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. #BULLDOG naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Yes, de zomer 
  komt eraan!

SPAANSE ROSÉ
Rosé by ¡Hola! komt niet uit een 

massaproductieketen, maar wordt 
met liefde gemaakt door een 

ondernemersstel uit Antwerpen dat 
meer dan tien jaar geleden vertrok 

naar Barcelona. Ze droomden ervan 
om zelf de beste organische cava ter 
wereld te telen, oogsten en bottelen. 

Tien jaar later produceren ze van cava 
tot brut en van witte wijn tot rosé.

www.holacava.com/nl

win
Maak kans op een 

baardverzorgings-

pakket van Bulldog.

Bulldog begrijpt mannen!

Of je nu een normale, droge, 

gevoelige, vette of rijpe huid

hebt, Bulldog is er om je te 

helpen er op je best uit te zien 

en je goed te laten voelen.

MOOI EN MAKKELIJK
Summer is coming, dus kunnen jouw oksels, benen en 

bikinilijn wel wat extra aandacht gebruiken. Maar 
sommige plekjes, zoals je intieme delen, zijn voor een 

scheerbeurt vaak moeilijk te bereiken. De Intuition 
Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 

scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 
te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 

van de Intuition Complete maken van elke 
scheerbeurt een fi jne beauty treatment!

www.wilkinsonsword.nl

Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 
scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 

te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 
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LEZERSACTIE 
Maak kans op een gratis  fotoshoot van
Sophia Fotografie

Altijd al een dagje model willen zijn
bij een professionele fotograaf? Dat kan!
Sophia Fotografi e geeft deze maand een fotoshoot weg.

Like de Facebookpagina 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. #FOTOSHOOT naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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DITJES/DATJES

   Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
   vaak uitgesproken als juno.
   Rimpels zijn de landkaart van je leven.  
 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag is    
 speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
    Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
      van de week als juni.
   Het ronde raampje in de wasmachine is er voor de 
 veiligheid: voor als per ongeluk je kat erin is gesprongen.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
Een juni-kind is nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe  
     kinderen. Je zult dan ook veel vriendjes over de vloer krijgen.
      In Scandinavische landen wordt op 24 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
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L� f vol zelfvertrouwen!
MET DE PERFECTE PROTHESE EN LINGERIE!

PROTHESE BADMODE?
Voor uw vakantie en voor de 

regelmatige zwemsters hebben 
wij een ruime keuze aan 

badmode. In de badkleding zit 
al een hoesje waar de (zwem)
prothese in kan. U kunt het 
hele jaar door kiezen uit ons 

aanwezige assortiment. Ook kunt 
u bestellen via onze webshop 
BiBi’s Lingerie. Tijdens het 

seizoen staat hier ook prothese 
badkleding op. Wij werken met 

merken als Amoena, Silima, 
Sunfl air en Anita.

Hierdoor bent u ervan verzekerd 
dat ook uw badkleding de juiste 
ondersteuning geeft die u nodig 

heeft na de behandeling. 

In alle rust en privacy op 
zoek naar de borstprothese 
en/of bijbehorende lingerie  
en badmode die bij u 
past? Dat kan bij BiBi’s 
MammaCare in Wijchen.

Bij ons bent u aan het juiste 
adres voor borstprotheses, 
prothese bh’s en badmode. 
Vrouwen kunnen hiervoor op 
afspraak terecht zodat ze op 
hun gemak en in alle privacy op 
zoek kunnen naar wat echt bij 
hen past. Daarnaast bieden wij 
ook een ruime collectie lingerie 
en badmode.
 
  BiBi’s MammaCare 
heeft contracten 
met alle zorg-
verzekeraars 
en is S.E.M.H. 
gecertifi ceerd. 

BIBI’S MAMMACARE 
Eigenaren: Yvonne en Helga 
Zomertaling 29, 6601 DW
Wijchen  |  024-3239055 
www.bibismammacare.nl
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sferen in hartje Molenhoek
ITALIAANSE

De uit Sicilië afkomstige chefkok Angelo Petralia was dol op de Italiaanse keuken. Een 
keuken die hij vanaf jongs af aan door zijn moeder leerde koken. Na chefkok te zijn 
geweest bij diverse restaurants, besloot hij in 2007 om zijn mediterrane kookkunsten 
in zijn eigen zaak, Da Angelo Delicatezza & Trattoria, tot leven te brengen. Sinds 
Angelo’s overlijden in 2015, zetten zijn vrouw Wilma, dochter Gabriela en gedreven 
team van medewerkers het bedrijf in zijn geest voort.

De afgelopen maanden konden gasten thuis genieten 

van Italiaanse lekkernijen. Gelukkig laten de corona-

maatregelen het inmiddels weer toe om tussen 12.00 

en 20.00 uur op het terras neer te strijken met een glas 

prosecco en verse ravioli. In de tussentijd zijn de koks 

druk bezig met de creatie van een vernieuwd menu - 

waarin de Italiaanse klassiekers uiteraard niet zullen 

ontbreken. Dit menu zal worden gepresenteerd zodra 

het restaurant weer in de avond mag worden geopend.

Catering op maat
Da Angelo Delicatezza & Trattoria verzorgt ook 

catering. Er zijn geen standaard arrangementen; in 

overleg wordt er gekeken naar een passend menu 

zodat er kan worden ingespeeld op de wensen van 

de klant. Hierover kan telefonisch of per mail contact 

worden opgenomen.

Da Angelo Delicatezza & Trattoria  |  Prinsenweg 3A, Molenhoek  |  www.restaurant-da-angelo.nl
024-3880879  |  info@da-angelofood.nl  |   Da Angelo  |   da_angelodelicatezza

Wij accepteren de dinercadeaukaart,
vvv cadeau- en vvv dinerkaart



COLUMN

Toscaanse erfenis

mr. Daniëlla Eikmans
Lagunesingel 110, Beuningen  

06-51585690
info@eikmansjuristen.nl
www.eikmansjuristen.nl

Welkom bij de 
scheidingsmediator!

Ik help partners wereldwijd 
scheiden via mediation, zodat 
zij snel weer rust, zekerheid en 
zelfvertrouwen ervaren en een 
nieuwe start kunnen maken.

Daarnaast help ik partners, 
ex-partners en familieleden 

om beter met elkaar te 
communiceren.

Ik ben in Toscane voor een familieconfl ict over de erfenis van 
wijlen Henk. Het is hommeles tussen zijn tweede echtgenote 
Maria en de kinderen uit zijn eerste huwelijk: Ron en Ine.

Ron, de oudste zoon, is overgevlogen vanuit Miami. Hij heeft zijn 
vader al jaren niet gezien. Ron eist een deel van Henks erfenis en het 
appartement in Nice op. Hij dreigt met een rechtszaak.

Maria zegt: “Henks vermogen gaat naar mij. Daarbij komt dat in zijn 
testament staat dat de woningen in Nice en Toscane eerlijk tussen mij 
en de kinderen moeten worden verdeeld.”

Ron is woedend. “Jij golddigger, je was maar 5 jaar met pap getrouwd!”

Een fl inke discussie volgt. 

Ik leg uit: “Van rechtswege gaat het vermogen naar de langstlevende 
echtgenoot, Maria. Als kinderen hebben jullie recht op jullie wettelijk 
erfdeel, maar jullie krijgen dat pas als Maria overlijdt.”

In Henks testament staat een uitsluitingsclausule. Henk heeft Ron 
uitgesloten, hij deelt daardoor niet in de erfenis. 

Ron ontploft. We zien hem niet meer terug. 

“Hoe willen jullie de woningen verdelen?”, vraag ik Maria en Ine later.

De woningen in Nice en Toscane worden getaxeerd. Maria blijft 
uiteindelijk in Toscane en Ine gaat naar Nice.

Benieuwd of ik wat voor jullie kan betekenen?
Neem dan eens vrijblijvend en kosteloos contact met me op.

Ieder mens bezit een individuele 
innerlijke en uiterlijke schoonheid. 
Die willen wij graag onderstrepen. 

Wij kijken goed naar jou, onze klant: ge-
zichtscontouren, ogen, maar ook uitstraling 
en huidkwaliteit.

Individueel advies en samen tot een uitge-
balanceerde diagnose komen om vervolgens 
jouw kapsel en huidconditie aan te passen 
aan je persoonlijke wensen, dat is onze 
specialiteit. In onze salon in Wijchen zijn wij 
ook gespecialiseerd in het aanbrengen van 
permanente make-up. 

S K I N  Hertog Eduardplein 4, Nijmegen – Lent
H A I R Van Welderenstraat 71, Nijmegen
H A I R  & S K I N Elckerlycweg 20, Wijchen
H A I R Orthenstraat 17 ‘s-Hertogenbosch

W W W. B E A U T Y B A L LO O N . N L

G R AT I S

T.W.V.  €  16,95*

G R AT I S

T.W.V.  €  16,95*

BEAUTYBAG
G R AT I SG R AT I S

T.W.V.  €  16,95*

BEAUTYBAG

*  Bij een behandeling en een product naar keuze ontvang
je een duurzame BeautyBag twv. €16,95 GRATIS. 

De aanbieding is geldig op alle hair, skin en pmu treatments 
en geldt zolang de voorraad strekt. 

Beauty Balloon - Advertentie Nederland Bruist - 162x162mm - Nieuwe opzet - v02.indd   2 07-05-2021   09:41
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KONINKRIJK
Roy heeft het Noorse bergdorp waar hij 
opgroeide nooit verlaten, in tegenstelling 
tot zijn jongere broer Carl die hij altijd 
probeerde te beschermen tegen hun 
bikkelharde vader. Net als iedereen in het 
dorp dacht Roy dat zijn broer voorgoed was 
vertrokken naar Amerika. Tot Carl terugkeert, 
met een mysterieuze vrouw en het plan om 
een luxehotel bij het dorp te bouwen. Oude 
rivaliteiten steken de kop op en het dorp 
komt onder hoogspanning te staan, waarbij 
de broers het mikpunt worden van allerlei 
verdachtmakingen. Terwijl ze zich met hand 
en tand tegen de dorpelingen moeten 
verdedigen, wordt Roy ook nog eens verliefd 
op Carls vrouw… KONINKRIJK van 
Jo Nesbø is vanaf 1 juni verkrijgbaar. 

Van 3 tot en met 27 juni vindt in en 
om Amsterdam de 74e editie van 
het Holland Festival plaats. Al 
sinds 1947 het nummer één 
festival voor podiumkunsten in 
Nederland dat podiumkunsten, 
theater, muziek  theater, dans, 
opera, visuele kunst, literatuur en 
architectuur met elkaar combineert. 
De programmering is zo opgezet 
dat alle producties ook met kleine 
publieksaantallen kunnen 
plaats vinden, rekening houdend 
met de corona maatregelen van alle 
deelnemende locaties zoals die 
tijdens het festival zullen gelden. 
In totaal presenteert het Holland 
Festival 39 producties verdeeld 
over 25 dagen, waaronder tien 
wereldpremières en twaalf 
Nederlandse premières.
Kijk voor meer informatie op 
www.hollandfestival.nl. 

D AGJE UIT
HOLLAND 
FESTIVAL

Lily (Susan Sarandon) is terminaal ziek. Na al 
haar opties goed te hebben overwogen, besluit 
zij dat ze haar leven wil beëindigen, met steun 
van haar echtgenoot Paul (Sam Neill). Ze 
vraagt haar geliefde familie om nog een keer 
met zijn allen bij elkaar te komen voor haar 
afscheid. Maar al snel komt een onopgelost 
confl ict tussen haar twee dochters Jennifer 
(Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska) 
bovendrijven… Het perfecte spel van de 
sublieme cast maakt van Blackbird een tot 
nadenken stemmend familiedrama over het 
leven gedurende momenten van afscheid en 
verlies. BLACKBIRD is vanaf 10 juni te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BLACKBIRD

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

Boxsprings  •  Matrassen  •  Dekbedden  •  Kussens  •  Bedtextiel

Kamerlingh Onnesstraat 6, Wijchen  |  024-6451500  |  info@beddencenter.nl  |  www.beddencenter.nl

Nieuwe collectie boxsprings!
Complete boxsprings vanaf € 399,-
Pocketveer matrassen vanaf € 89,-

Vlak € 2466,-

€ 1499,-
alle maten

(140/160/180x200/210)
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

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. We zijn bovendien óók 
actief in België! Zo blijf je perfect op de 
hoogte van het brede cultuuraanbod 
en maak je als echte theaterliefhebber 
kans op mooie prijzen!  

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

via theater.nl/bruist en 
wie weet ben jij één van 

de gelukkigen!

 COMPLEET THEATERUITJE
  Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen die je direct kunt 
reserveren via de website. Daarnaast 
kun je bij ons terecht voor een compleet 
theateruitje. Wat denk je van een etentje 
vooraf 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: maandelijks 
geven we prachtige prijzen weg zoals 
voorstellingstickets of twee weken 
gratis streamen, want voor het bekijken 
van een theater voorstelling hoef je 
tegenwoordig de deur niet meer uit. 
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OUDERWETS GENIETEN 
in  een 

landelijke  omgeving

De Thornsche Molen  |  Thornsestraat 20, Persingen  |  024 - 679 23 99 

“Veel mensen zijn aangenaam verrast als ze hier voor het eerst komen”

Restaurant De Thornsche Molen is gevestigd op een unieke locatie middenin de 
Ooijpolder & Gelderse Poort, op amper 4 km afstand van Nijmegen. Het terras 
biedt een van de mooiste uitzichten van de regio, op polderland en heuvelrand. 

Omdat het zich bevindt op een knooppunt van wandel- en fi etsroutes is het 
de perfecte uitvalsbasis voor (dag)toeristen. Ontdek het zelf!

De Thornsche Molen wordt gerund door het 
nabij gelegen zusterbedrijf De Vink, een horeca-
gelegenheid die al bijna 60 jaar in handen is van 
de familie Vink en inmiddels is uitgegroeid tot 
een begrip in Ooij en omgeving.

Rijke historie
“De Thornsche Molen stond tot 23 september 
1944 op deze plek”, vertelt Pierre Vink. “Hij werd 
verwoest bij gevechten tijdens Market Garden 
maar is uiteindelijk weer prachtig herbouwd.” De 
rijke historie is nog voelbaar in het restaurant, dat 
is gevestigd onder de molen. Het is de perfecte 
plek om te genieten van lekker eten en drinken.

Verse ingrediënten
Je bent welkom voor een kop koffi e, maar ook voor 
lunch en diner.  “We staan bekend om ons oerbrood 
en met ons zelf gemalen meel bakken we onze eigen 

pannenkoeken. Voor het diner kun je kiezen uit een 
uitgebreid à la carte menu, met voor ieder wat wils. 
Alle gerechten, inclusief soepen en sauzen, worden 
zo veel mogelijk bereid met verse ingrediënten, o.a. 
afkomstig uit onze kruidentuin. We gaan bovendien 
mee met het seizoen, dus momenteel serveren we 
heerlijke wildspecialiteiten.”

Bedrijfsuitjes en familiedagen
De Thornsche Molen is door de gemeente Berg 
en Dal aangewezen als offi ciële trouwlocatie. 
De sfeervolle plek leent zich daarnaast ook voor 
o.a. bedrijfsuitjes en familiedagen. “We werken 
hiervoor samen met Larger than Life. Er zijn 
allerlei leuke activiteiten mogelijk op ons terrein. 
Voor groepen kunnen we desgewenst een 
compleet programma samenstellen. Feesten en 
partijen behoren eveneens tot de mogelijkheden. 
In overleg kan er veel!”

 info@dethornschemolen.nl  |  www.dethornschemolen.nl  |  www.de-vink.nl



‘IK GA VAN 
HET MOMENT 
GENIETEN’
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Géén punt achter 
rode link!

“Ik mag weer repeteren, ik mag weer iets maken. Ik 
kan gewoon niet wachten het theater in te gaan”, 
verzucht Nandi. Tijdens de televisie zoektocht mocht 
ze alweer even proeven van het artiestenbestaan, 
maar dat voelde toch anders. “Ik mocht wel gewoon 
zingen, dansen en acteren in dat theater, maar er 
zat natuurlijk geen publiek. Er zat een jury en er stond 
een camera op je toeter. Dat is iets heel bizars.”

‘Ik ben ook gewoon ‘gewoon’’ 
Tijdens corona heeft Nandi haar tijd goed besteed. 
“Ik heb voor de klas gestaan! Ik hoorde dat er een 
tekort was aan leraren in de noodopvang, dus voor 
die kinderen ben ik juf geweest.” Deze nieuwe 
ervaring neemt de actrice zeker mee naar The Sound 
of Music. “Ik heb ontzettend veel over mezelf en over 
werken met kinderen geleerd. Ik heb met de kinder-
regisseuse afgesproken dat ik bij de repetities kom 

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

Na een zenuwslopende zoektocht won Nandi van Beurden Op zoek naar Maria. Daarmee gaat 
er voor de actrice een droom in vervulling: Maria spelen in de musical The Sound of Music. 

kijken als de kinderen aan het studeren zijn. Zo zien 
ze dat ik ook gewoon ‘gewoon’ ben en dat ze bij wijze 
van spreken ook aan mij kunnen vragen als ze naar 
de wc willen.” 

Genieten van het moment
En heeft Nandi al een nieuwe droom klaarstaan? De 
actrice lacht: “Jeetje, nee. Ik moet mezelf wel even 
de kans gunnen om deze droom ten volle te beleven. 
Natuurlijk ben je in dit vak altijd bezig met ‘wat komt 
er hierna’, maar ik heb juist door deze tijd geleerd 
dat je van het moment moet genieten. Dat ga ik nu 
ook zeker doen.”

The Sound of Music is vanaf 16 juni te zien in het 
AFAS Circustheater Scheveningen. Vanaf augustus 
trekt de musical door het land. Meer informatie: 
www.soundofmusic.nl.

THEATER.NL

Nandi van Beurden
is Maria in The Sound of Music: 

‘Ik kan niet wachten!’
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BijzonderzoetBijzonderzoetBijzonder zzzBBBzBzBsnoepwinkel
Bijzonder

snoepwinkel
Bijzonder

Laat je verrassen!Laat je verrassen!

Bijzonder
Julianaplein 25, Beuningen  |  024 206 04 03  |  debbie@bijzonderzoet.nl  |  www.bijzonderzoet.nl
Bestel eenvoudig in onze vernieuwde webshop: www.snoepwinkelbijzonderzoet.nl

Openingstijden Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur  |   bijzonderzoet

Door dé snoepwinkel in
het centrum van Beuningen

Debbie van Haren

Maak een keuze
uit meer dan 250 

verschillende soorten 
schepsnoep, oud Hollands 
snoep en meer dan 
20 soorten zuur-
stokken. Uiteraard hebben we 
ook suiker-, gluten-, lactosevrij 
en halalsnoep. Ook hebben 
wij gepersonaliseerde snoeppotten, 

een samengesteld cadeaupakketje 
én seizoens artikelen voor 

Valentijnsdag, Moederdag, einde 
schooljaar, 4-daagse, Sinterklaas en 

Kerst.

Alle snoepbakken worden schoongemaakt 
en aangevuld en onze cadeaupakketten worden 
ingepakt door fantastische medewerkers 
met een verstandelijke beperking. Ons 
bijzondere team helpt u graag 
bij het zoeken naar het perfecte snoepje.

Door dé unieke lunchroom in het
centrum van Beuningen

Leuke 
gepersonaliseerde 

snoeppotten
Bestel ze in

onze vernieuwde 
webshop

Laat je verrassen!

Julianaplein 27, Beuningen  |  024 206 04 03  |  guus@bijzonder-genieten.nl  |  www.bijzonder-genieten.nl
Openingstijden Ma. gesloten. Di-do: 9.30-17.00 uur. Vr: 9.30-20.00 uur. Za: 9.30-17.00 uur. Zo. gesloten.  |   bijzondergenieten

Door dé unieke lunchroom in het
centrum van Beuningen

Guus van
Haren - Leijten

BESTELLEN?
WIJ BEZORGEN
VANAF € 25,-

Excl. bezorgkosten € 2,50.
Alle gerechten van onze

avondkaart zijn af te halen
en bezorgen we op

DO - VR - ZA
tot 19.00 uur.

Onze menukaart bevat een uitgebreid assortiment koude en warme 
lunchgerechten, van huisgemaakte soep en luxe belegde broodjes tot een 
rijkgevulde maaltijdsalade. Een chef-kok bereidt de gerechten, daarbij 
ondersteund door medewerkers met een beperking. Ook in de 
bediening helpen mensen met een beperking.

Op onze website www.bijzonder-genieten.nl vind 
je onze afhaal- en bezorg taartenkaart, 
lunchkaart en avondkaart.

avondkaart zijn af te halen

Op vrijdag kan

ons avonddiner

ook op het terras

genuttigd
worden.



 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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1. Jaipur van Ignacio Figueras, € 271,-  www.douglas.nl 
2. Plein Super Freshness van Philipp Plein, vanaf € 69,-  www.iciparisxl.nl

3. Solid Shower Bar Fresh to the Max van Skoon Cosmetics, € 7,95  www.skooncosmetics.com
4. Facial Pure van Abysk Pure, € 29,95  www.abysk.nl 

5. HappySoaps Shaving Bar Kokos € 8,95  www.thehappysoaps.com
6. Shaper van de Hema, € 2,10  www.hema.nl   7. Deodorant Rebel Care Zensai Power, € 7,99  www.loveli.care
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Voor vader
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8. After Shave Balsem van Eau Thermale Avène, € 16,50  www.eauthermaleavene.nl
9. The Most Wanted Eau de Parfum Intense van Azarro, vanaf € 84,-  www.iciparisxl.nl 

10. 3 In 1 Face Cream van The Grey Skincare, € 79,-  www.skins.nl 
11. Invictus Victory Eau de Parfum Extrême van Paco Rabanne, vanaf € 80,65  www.douglas.nl

12. L’Homme Idéal Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 70,-  www.guerlain.nl
13. Benâmor Gordissimo fat body cream, € 19,-  www.babassu.nl

BEAUTY/NEWS

Voor vader Of het nu Vaderdag is of niet, je man, vriend, vader 
of partner mag best af en toe in het zonnetje worden 
gezet. Daar wordt niet alleen hij, maar ook jij blij van!
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HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

BOEK 
VOOR 17 JUNI
EN ONTVANG 

10% KORTING EN
GENIET VAN 

15% KORTING OP 
BOEKINGEN VOOR 

VOLGEND JAAR!

HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

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

JE ZOMER BEGINT HIER...
We hebben keihard gewerkt om ons hotel beter dan ooit te maken! Van 

onlangs gerenoveerde hotelkamers tot een scala aan nieuwe activiteiten 

om van te genieten, deze zomer draait alles om het achterlaten van alle 

stress en het ervaren van de meest ontspannende zomer ooit, waar wij 

voor alles zorgen...

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een design viersterrenhotel aan het strand van 

Playa d’en Bossa, in het zuiden van het eiland, op slechts vier km van de 

stad Ibiza. Het heeft een breed scala aan vrijetijds- en ontspanningsmogelijk-

heden in de faciliteiten. Een spa-circuit met een Turks bad, een stoombad, 

een jacuzzi en, voor degenen die op zoek zijn naar ontspanning, een 

massageservice. Alle gasten hebben gratis toegang tot de spa. Alles wat 

je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Gratis yoga- en zumbalessen aan het strand - Gratis parkeren - Gratis wifi 

Geldteruggarantie - Exclusieve capaciteit
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Kreytacker 22, Malden  |  www.huidverzorgingssalon-angelasanders.nl  |  024-3582419

Wil jij een behandeling 
boeken? Neem dan
contact met ons op.

Wij gaan voor huidverbetering

Bindweefselmassage 
voor 

huidversteviging

Collageen 
lichtbehandeling voor 

huidverjonging

Goede 
huidanalyse

Wij creëren een moment voor u

Micro needling
met de Skinpen

marieke@angelsandmagic.nl  |  www.angelsandmagic.nl  |   Angels&Magic  |   angelsandmagic

Angels&Magic

Het leven is niet altijd even makkelijk. Soms 
lijkt het alsof niets gaat zoals jij het wil.

Soms lijkt het alsof je nergens komt terwijl je het 
idee hebt heel hard te werken. Of misschien weet 

je nog niet eens wat je nu precies wil. Als 
dat langere tijd duurt is dat niet prettig en kan 

het je onzeker maken.

 Coaching
  Coaching kan hier goede ondersteuning en hulp bij 
bieden. Alleen het zelf actief aan de slag gaan met je 
probleem geeft al een gevoel van empowerment.
 
 Samen aan het werk
  Bij coaching gaan we er vanuit dat alle antwoorden reeds 
binnenin je zitten. Alles om jouw probleem op te lossen 
heb je al in huis, je hebt alleen handvatten nodig om er 
een weg in te vinden. Samen gaan we hier naar op zoek.

Omdat iedere vraag uniek en persoonlijk is, vraagt dat 
elke keer om een uniek en persoonlijk coachingtraject.
Neem bij interesse contact met me op, dan kijken we 
samen naar wat jij nodig hebt en wat de investering 
daarvoor zal zijn. Uiteraard verplicht een aanvraag je 
nog tot niets. 

Marieke
van Deursen:

“Mag ik jou op
een persoonlijke 

manier van 
dienst zijn?”
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Word jij onze

nieuwe bruisende 
vrijgezel?

Durf jij net als deze vrijgezellen de stoute schoenen aan te trekken? 

Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!

Al een tijdje single en ben je het zat om langer alleen te zijn? 
Wil het maar niet lukken via datingapps? Geef je dan nu op als 

Bruisende Vrijgezel en wie weet vind je wel de liefde van je leven! 
Wij gunnen iedereen de liefde, daarom helpen wij graag een handje 

door samen met jou op zoek te gaan naar een match! 

nieuwe bruisende 
vrijgezel?vrijgezel?

Meld je dan nu aan!

LOOKING/GOOD

Een mooie en
verzorgde baard

Om je baard te laten groeien moet je doen wat je altijd 
doet... behalve scheren dus! Na verloop van een aantal 
dagen zul je last krijgen van jeuk. En niet zomaar jeuk, maar 
echt jeuk. Aan deze jeuk is niet veel te doen. Blijf de huid 
onder de baard goed verzorgen, misschien nog wel beter 
dan zonder baard. Smeer altijd - maar zeker wanneer je een 
baard net laat groeien - je huid en baard in met een goede 
baardolie. Door de baardolie wordt de huid onder de baard 
goed verzorgd en zal je echt minder last hebben van jeuk. 
De snelheid waarmee je baard groeit en hoe vol deze wordt, 
zijn erfelijk bepaald.

Wie dacht het makkelijk te krijgen doordat je je niet hoeft te 
scheren, komt bedrogen uit. Een baard vraagt om verzorging. 
Samen met je barbier kun je een stappenplan maken voor 
hoe je de baard gaat aanpakken en welk model baard jou 
het beste staat. Het is belangrijk dat je goed let op de vorm 
van je gezicht en de haargroei. Wil je je baard zelf bijhouden 
of onderhouden, koop dan goede spullen. Belangrijk is dus 
een goede baardolie, maar ook een scherpe schaar en/of 
tondeuse om je baard mee te trimmen mag niet ontbreken. 
Verder heb je een baard shampoo of eventueel conditioner 
nodig om je baard mee te wassen. Dit houdt de haren 
zachter dan gewone shampoo.

Lukt het je niet om zelf je baard goed bij te houden? 
Kijk dan op www.nederlandbruist.nl voor een barbershop 
in jouw regio. 

We kunnen er niet omheen: steeds meer mannen laten hun baard groeien. Het is stoer 
en super mannelijk, maar het laten groeien van een succesvolle baard vereist wel

het een en ander aan verzorging.
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06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www.typischjorisevents.nl

• Ballondecoraties   • Entertainment   •  Verhuur van springkussens,
 Abraham & Sarah, geboortepoppen, spellen en overige verhuur

Een onvergetelijk
feest dankzij
Typisch Joris Events!

Neem eens een kijkjein onze webshop

Ook voor
ballonnen en feestartikelenkun je terecht bij

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www.typischjorisevents.nl

  Verhuur van springkussens,
 Abraham & Sarah, geboortepoppen, spellen en overige verhuur

ballonnen en feestartikelenkun je terecht bij

www.typischjorisshop.nl

BIKINI READY
De zomer staat voor de deur, dus de bikinistress komt er 

weer aan. In onze MKBMshop zien we een patroon in 
aankopen rond de zomermaanden. Slimming Powder 

en Cellulite Cups zijn dan onze hardlopers. 

Hieruit maak ik op dat de meeste mensen acht maanden per jaar 
alles verwaarlozen en vier weken voor de zomer ineens alles uit de 

kast trekken om binnen een maand bikiniproof te ziin. Dit is een 
manier, maar als je het mij vraagt niet de juiste manier. Als je heel 

snel resultaat wenst, verval je na het behalen van dit resultaat 
ook heel snel weer in oude patronen. Het heeft tijd nodig 

om ergens een lifestyle van te maken.

Als je kleine stapjes zet richting je doel doe je er langer over, maar 
is de kans dat je resultaat blijft veel groter. Vlak voor de zomer kun 

je altijd nog wat extra’s doen, maar dan hoef je niet vanaf nul te 
beginnen. Mijn advies: sport het hele jaar en eet het hele jaar 

gezond, gevarieerd en niet boven je caloriebehoefte.

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Check gratis workout video’s op 
www.mykillerbodymotivation.com



Ram 21-03/20-04
Je zal overlopen van verbeelding. Je huis 
decoreren of werken aan een project 
samen met je kinderen, kan helpen de 
relatie met hen te bevorderen.

Stier 21-04/20-05
Altijd al gefascineerd geweest door 
schilderen? Tijd om een les te gaan 
volgen om het zelf eens te proberen.

Tweelingen 21-05/20-06
Voelde het de laatste tijd alsof je op een 
emotionele schommel zat? Eindelijk kun 
je het nu rustig aan gaan doen.

Kreeft 21-06/22-07
Je zult het geweldig doen, dat is wellicht 
de reden dat je jaloerse mensen tegenkomt. 
Je moet sterk blijven en je niet door zulke 
mensen overstuur laten maken. 

Leeuw 23-07/22-08
Juni staat er goed voor jou bij. Je zult 
succesvol zijn in nieuwe relaties. Je zult 
een echte vriend of zielsverwant vinden. 

Maagd 23-08/22-09
Het is tijd om op eigen benen te staan. 
Je hebt een goede verstandhouding met 
je familie, maar het lijkt erop dat ze je de 
laatste tijd wat tegenhouden.

Weegschaal 23-09/22-10
Je bent slim en capabel, wees niet bang 
om het te laten zien. Je werkgever zal 
het op prijs stellen, dus besteed geen 
aandacht aan afgunstige collega's.  

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt veel energie, probeer iets met 
sport voor je lichaam te doen. Je zult 
zien dat je je beter gaat voelen.

Boogschutter 23-11/21-12
Het is de hoogste tijd om met een slechte 
gewoonte te stoppen. De sterren staan 
momenteel goed voor jou.

Steenbok 22-12/20-01
Misschien heb je het gevoel dat je veel 
energie hebt. Maar dat is geen reden om 
volledig uitgeput te raken. Spaar een 
beetje voor de volgende dag.

Waterman 21-01/19-02
Je kunt een beloning of lof tegemoet zien. 
Er is een kans dat je baas in een goede 
stemming is. 

Vissen 20-02/20-03
Probeer iets nieuws, exotisch en vreemds. 
Je zult ervaringen opdoen waar je over 
kunt praten en in het centrum van de 
belangstelling staan.

HOROSCOOP

Juni, tijd om te schitteren

Tweelingen
Eindelijk kun 

je het nu 
rustig aan 
gaan doen.

Voelde het de laatste tijd alsof je op een 
emotionele schommel zat? Eindelijk kun 

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Het is overduidelijk dat er verdeeldheid is in de maatschappij. 
De wereld is in de war, er heerst chaos en onrust. En de grote vraag 
is: wat gaat er de komende jaren gebeuren? Ondanks dat we het 
niet allemaal met elkaar eens zijn en mogelijk anders kijken naar de 
situatie in de wereld, kunnen we nog steeds naar elkaar luisteren en 
naast elkaar leven zonder direct in confl ict te gaan. 

Mag ik een advies geven? Je hebt geen toestemming van anderen 
nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef met compassie, begrip 
en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt volgekliederd 
door het lawaai en de rommel van anderen. 

Ik heb van niemand toestemming nodig om mijn mooiste leven te 
leven. Dat bepaal ik zelf wel en als jou dat niet bevalt, heb ik daar 
geen last van. Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en 
vrede in jezelf. Doe dat door tweemaal per dag een momentje voor 
jezelf te nemen.

Hasta la proxima,

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

‘Wat vind jij ervan? Aan welke kant sta jij? 
Wat denk jij dat er gaat gebeuren?’ En hoe ik 
omga met wat iedereen vindt en roept. 
Dit soort vragen ontvang ik dagelijks.

Michael  Pilarczyk

Momentje
     voor jezelf
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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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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Meng in een schaal alle specerijen met de suiker en het zout en 
wrijf het vlees fl ink in met deze mix. Doe het vlees in een plastic 
zak en laat het een avond/nacht (circa 12 uur) marineren in de 
koelkast.

Haal het vlees minstens een uur voordat je het in de oven zet uit 
de koelkast. Verwarm de oven voor op 150 graden. Doe het vlees 
in een braadslede en giet er wat barbecuesaus over. Dek het losjes 
af met aluminiumfolie en steek door de folie heen een vlees-
thermometer in het dikste deel van het vlees.

Laat het vlees circa 1,5 uur in het midden van de oven garen. 
De kerntemperatuur moet uiteindelijk rond de 75 graden zijn. 
Afhankelijk van je oven kan het korter of langer duren. Wil je een 
licht krokant korstje op het vlees, verwijder dan ongeveer 20 
minuten voor de eindtijd de folie. Neem het vlees uit de oven en 
laat het 10 minuten rusten op een grote, platte schaal.

Trek dan het vlees met twee vorken in stukjes/draadjes uit elkaar. 
Optioneel kun je er weer wat barbecuesaus doorheen scheppen. 
Snijd de broodjes open, beleg met een fl inke hoeveelheid pulled 
pork en garneer met de salademix naar keuze.

4 PERSONEN - 1,5 UUR - 12 UUR MARINEREN

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

lekker het smaakt! Je moet er wel even de tijd voor nemen. 

Broodje pulled pork 
met salademix

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

Broodje pulled pork 

INGREDIËNTEN
500 gr procureur

1,5 el gerookte paprikapoeder
1,5 tl knofl ookpoeder

1 tl mosterdpoeder
1 tl chilipoeder

1,5 el bruine suiker
1 el fi jn zeezout

barbecuesaus
4 broodjes
salademix
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.rijkvannijmegenbruist.nl.

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

 

Maak kans op een

De Bulldog producten zijn 
speciaal ontworpen door de 
man, voor de man, in simpele 
duidelijke taal. Het is een 
compacte lijn met eerlijke 
ingrediënten.

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

gezichts-
verzorgings-
pakket voor
de man

baard
creme
scheren
gelaat

stralen
huid
verzorgen
zacht

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

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

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

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer
gezellig puzzelen.
Vul de oplossing van
de twee prijspuzzels in
op onze website en maak 
kans op leuke prijzen.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4
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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




