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Complete woninginrichting  |  Persoonlijk advies  |  Uitstekende service

Al 50 jaar dé woonspecialist in Elst e.o.

Nieuwe Aamsestraat 84, Elst  |  0481-372162  |  info@willemsenwonen.nl  |  www.willemsenwonen.nl  |   

Al 50 jaar dé woonspecialist in Elst e.o.
Welkom bij Willemsen Wonen. Wij zijn een bedrijf dat al 

meer dan 50 jaar garant staat voor een goed advies en 

kwaliteitsproducten voor je gehele woninginrichting. 

Kom eens langs in onze showroom in Elst en bekijk de 

mogelijkheden voor je eigen woning. Of bekijk onze brede 

collectie gordijnen, vloeren en raamdecoratie van 

gerenommeerde merken.

Naast onze jarenlange ervaring en gedegen opleidingen 

blijven we constant op de hoogte van alle innovaties die 

zich op gebied van interieur ontwikkelen. Hierdoor zijn 

we in staat om creatieve oplossingen te vinden voor 

uitdagende interieurvraagstukken. Ieder vanuit zijn of 

haar uniek perspectief is in staat jou in je wensen te 

begeleiden en te adviseren.

‘‘Met onze ervaring en creativiteit creëren we samen met u de sfeer 
welke bij uw karakter past.’’



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’

MASSAGES

ENERGETISCHE HEALING

LIGHT CHANNELING

LEZERSACTIE
30 minuten 
MASSAGE

voor € 24,95

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

Light channeling  geeft antwoorden
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.

 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. 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. 

Aan de hand van een goede recente foto kan er nu 
ook een zielstekening gemaakt worden voor onder 
andere iemand die net bevallen is, iemand zijn/haar 
verjaardag of gewoon zomaar. 

 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 
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Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel
076-7115340
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RIJK VAN NIJMEGEN

NIJMEGEN

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

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

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

Bestel jouw Jura koffieautomaat bij Expert Elst en je kunt iedere dag 
genieten van heerlijke, vers gemalen koffie. Overtuig jezelf!

Expert is voor het vierde jaar 
op rij verkozen tot Beste 

Winkelketen van Nederland.

Nieuw apparaat laten 
installeren? Het kan bij Expert!

Onze installatieservice
brengt je aankoop netjes thuis, 

wanneer het jou uitkomt. 
Voor de bezorging van witgoed 
en tv komen we met onze eigen 

bezorgdienst bij je langs en wordt 
deze door onze bezorger vakkundig 

aangesloten.

16

2323

8

12

win

30



JE HUIS 
WEER ALS 
NIEUW!
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Wil je je woning een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens onder handen te nemen, 
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het 

aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

Een rijkelijke beloning
• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef 

ze allemaal een kwast. Een nieuwe verfl aag
 geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee 

om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
 één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of, voor de luxe mensen onder 

ons, koop nieuwe gordijnen. Houd rekening
 met de kleur in de rest van je woning. Pas 

daarom goed op met donkere gordijnen, die 
zijn alleen mooi als er veel licht binnenvalt.

• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop 
maken als je zelf wilt, maar als je het goed wilt 
wil aanpakken, koop je nieuwe meubels of laat 
je oude meubels opnieuw stofferen.

• Voor de fi nishing touch schaf je leuke 
accessoires aan die helemaal passen in het 
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke 
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het 
graag wilt!

Pimp je woning!

Een goede voorbereiding…
•  Bedenk van tevoren wat je wilt en welke stijl je 

aan wilt houden. Het is zonde van je tijd als je 
er achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is 
wat eigenlijk bij je past.

• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt. 
Controleer of je saldo voldoende is en bekijk of 
het voldoende is voor alle materialen die je aan 
gaat schaffen.

• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te 
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en

 opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de 

ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
 Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en 

de tegenovergestelde wand licht houdt,
 maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een 

objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
 resultaat is het raadzaam een professional te 

raadplegen.

8



HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

honing voor hen kan doen.
www.manukadoctor.nl          
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antibacteriële en verzachtende eigenschappen 
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ontdekken nu wat de hoogwaardige 
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PLUK
DE DAG
EN ZET HEM IN EEN 
MOOIE VAAS

meijswonen.com

LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-
Anti-aging peeling van Perris 
Swiss Laboratory, geschikt voor 
alle huidtypen voor een optimaal 
resultaat. Werkt liftend en 
verstevigend en maakt de huid 
gladder en soepeler. Fijne lijntjes 
worden minder zichtbaar. Bevat 
99% natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 
www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

win

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

*LEZERSACTIES 
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. 

de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

CREAMY LIKEUR
Met de volle, tropische smaak van de 
Marula vruchten is Amarula likeur het 

perfecte drankje voor iedereen die van een 
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische 

smaak met tonen van chocolade en 
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met 

een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

CHEF BAKER
Kenwood introduceert de nieuwe Titanium 
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de 

bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal 
en een dubbele mengkom. Ook is het design 

aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.

www.kenwoodworld.com

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens.

DE GEUR VAN ALMERE
In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes 
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken. 

Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de 
impact van geur is voor je beleving. Naast 

huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook 
de geur van Almere weten te vangen in een 
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl      

Ontwikkel jouw eigen killer body! In 
haar boek besteedt Faya niet alleen 
aandacht aan voeding, sport en 
persoonlijke verhalen van mensen 
die haar dieet hebben gevolgd, maar 
ook aan mindset. #KILLERBODY

Doe
mee en 

win

Kleurrijke Herfst!
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Molenstraat 120, Nijmegen
www.bubblebarnijmegen.nl

 bubblebarnijmegen
 bubblebarnijmegen

Maak kans op 
XL Bubbletea + 
special donut 
t.w.v. € 8,75

#bubblebar

LEZERSACTIE
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
12



DITJES/DATJESDITJES/DATJES

Je huis opnieuw inrichten kan 
helpen om je echt thuis te voelen.

   Planten helpen de luchtkwaliteit 
 te verbeteren, maar zorgen ook voor 
  een betere akoestiek.

     Met mooie kussens geef je sfeer
       aan je huis. Zo kun je de woon- of 
 slaapkamer in één keer een totaal    
 andere uitstraling geven. 
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal

       met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds 
bovendien voor sfeervolle verlichting.
Uitgekeken op je slaapkamer? Met een nieuw

dekbedovertrek geef je de ruimte    
al een complete metamorfose.
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Je bent
De verdeeldheid is groot. Iedereen denkt 
anders. Maar doordat we anders denken, 
is het niet zo dat de werkelijkheid verandert.

Opgesloten achter onzichtbare tralies.
Geleid door angst of door vertrouwen.
Het is de keuze die je maakt.

Ze kunnen alles van je afnemen, maar 
vrijheid van denken, vrijheid in je hoofd,
is jouw keuze. En die keuze bepaalt de 
koers van je leven. 

Ik wens je geluk en wijsheid. 

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

Michael  Pilarczyk

zoals je denkt

MICHAEL PILARCZYK

1514



 Specialist in maatwerk
  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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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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Kom
en proef  
Italië

Om heerlijk Italiaans te eten hoef je niet meer
naar Italië toe! Wij van La Pentola bieden authentieke, Italiaanse gerechten aan waar je 
gewoon thuis van kan genieten. Bij ons in de winkel kun je terecht voor Italiaanse gerechten 
zoals lasagne, cannelloni, carpaccio, verschillende soorten pasta en pizza’s.

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

Alles wordt volgens familierecept gemaakt met verse producten en natuurlijk met liefde en passie. Alle 
gerechten kun je koud meenemen en zelf verder klaar maken, maar je kunt natuurlijk ook alles warm 
meenemen en meteen thuis genieten. Vanaf 16.00 uur is er ook de mogelijkheid om bij ons pizza’s
af te halen. Mocht je later willen eten of moet je nog een (klein)

stukje rijden? Dan bieden we ook de 
mogelijkheid om de pizza’s halfgaar 
mee te nemen, waarna je ze zelf thuis
nog een aantal minuutjes afbakt. 

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.

AFSLANKEN | FIGUURCORRECTIE

CRYOLIPOLYSE

3 zones
van €499,-

VOOR €199,-
085 -800 5545
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie 
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer 
ze met een groepje vrienden gaat 
wildkamperen, verdwijnt een van hen op 
mysterieuze wijze. Er wordt al snel 
gespeculeerd over de Nachtvorst, die 
volgens de eeuwenoude mythe in de regio 
vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. 
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar 
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft 
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon 
van hun vriendin Britt die is verdwenen. 
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met 
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de 
waarheid nu eindelijk boven tafel? 
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is 
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.

Hoe de nacht er precies uit gaat 
zien, weten we nu nog niet, maar 
een ding is zeker: Museumnacht 
Maastricht gaat door op vrijdag 22 
oktober 2021! Museumnacht 
Maastricht is niet bang om buiten 
de lijntjes te kleuren, comfortzones 
te doorbreken, te experimenteren 
en tradities los te laten. In plaats 
van zich blind te staren op dat wat 
(niet) mogelijk, haalbaar, wenselijk 
of normaal is, omarmt 
Museumnacht Maastricht het 
onbekende en geeft zich volledig 
bloot. Dit jaar gaat Museumnacht 
Maastricht back to basic om het 
culturele speelveld alle 
ondersteuning, vrijheid en ruimte te 
geven om samen de deuren 
wagenwijd open te zetten. 
Meer info op 
www.museumnachtmaastricht.nl

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
MAASTRICHT

The Last Duel is gebaseerd op ware 
gebeurtenissen en ontrafelt de oude 
speculaties over het duel tussen Jean de 
Carrouges en Jacques Le Gris, twee 
vrienden die elkaars grootste rivalen 
werden. Als Carrouges’ vrouw, Marguerite, 
wreed wordt aangevallen door Le Gris, 
weigert zij hierover te zwijgen. Le Gris 
ontkent de misdaad, maar Marguerite 
beschuldigt hem openlijk. Een daad van 
moed en opstandigheid die haar leven 
mogelijk in gevaar brengt. De daarop-
volgende strijd legt het lot van de drie in 
Gods handen. THE LAST DUEL is vanaf 
14 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LAST DUEL
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 Street One Elst

Dorpsstraat 76, Elst 
info@streetone-elst.nl

0481-353508

Joke Hubers en Annemiek Besselink

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

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

vrouwen vanaf pakweg 
25 jaar.

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

dorpse sfeer in de winkel 
draagt daar ontegenzeggelijk 

aan bij. Het verkoopteam 
neemt voor elke klant 

alle tijd en loopt over van 
enthousiasme, hetgeen door 

klanten vanuit de omtrek 
en ver daarbuiten zeer 

wordt gewaardeerd.    

 streetone_elst
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Genieten van
vers gemalen koffie?

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

Bestel jouw Jura koffieautomaat bij Expert Elst en je kunt iedere dag 
genieten van heerlijke, vers gemalen koffie. Overtuig jezelf!

Expert is voor het vierde jaar 
op rij verkozen tot Beste 

Winkelketen van Nederland.

Nieuw apparaat laten 
installeren? Het kan bij Expert!

Onze installatieservice
brengt je aankoop netjes thuis, 

wanneer het jou uitkomt. 
Voor de bezorging van witgoed 
en tv komen we met onze eigen 

bezorgdienst bij je langs en wordt 
deze door onze bezorger vakkundig 

aangesloten.
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deze door onze bezorger vakkundig 

aangesloten.
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Gewoon 
alles voor de 

barbecue

 Eigenaar: Marco van Roekel
Edisonweg 9, Elst  |  06-46005226

www.vanroekelbbq.nl

Uw BBQ specialist 
bij uitstek!

BBQ VLEES

RUBS EN SAUZEN

HOUTSKOOL EN BRIQUETTEN

BBQ’S

GOURMET EN PARTPAN

TEGEN INLEVERING VAN DEZE 
ADVERTENTIE KRIJGT U

15% KORTING
OP AL ONZE

BBQ SPECIALS
(SPIEZEN, HAMBURGERS,

GEMARINEERD VLEES)

Marc-Cook-Home
Kleine Molenstaat 1a

6661 EC.  Elst 
Tel:0481-745246

www.marc-home.nl
info@marc-home.nl
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'HET IS EEN 
HELE MOOIE 
ROL MET VEEL 
LAGEN EN 
ZÓVEEL TE 
VERTELLEN'
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en 
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die 
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben 
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo 
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen 
beleeft het publiek de stormachtige romance 
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan 
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van 
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en 
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt 
afgewisseld met de minstens zo woelige 
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle 
(Dominique Graanoogst). 

Eigen invulling
“Mensen zeiden: ‘nu moet je Lady Di gaan 
naspelen’ en ‘hoe ga je op haar lijken?’ Maar dat 

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van 
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de 

gloednieuwe musical Diana & Zonen. Het wel en wee van een koninklijke familie 
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg 

herkenbaar, zo vertelt Brigitte aan Theater.nl.

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

'Het is echt een hele 
herkenbare rol'

hebben we kunnen loslaten”, vertelt Brigitte die 
haar rol deelt met collega Marlijn Weerdenburg. 
“We hebben wel een pruik op natuurlijk, dus je 
ziet wel Lady Di. Maar we moeten haar niet 
nadoen en laten vooral onze eigen interpretatie 
als moeder op de rol los. De regisseur liet ons 
zoeken naar onze eigen invulling van Diana, dat 
is fantastisch”, besluit Brigitte opgewekt. 
Hierdoor zouden mensen de voorstelling 
tweemaal kunnen bezoeken om twee keer een 
andere invulling van Diana te zien. 

Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te 
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer 
informatie op Theater.nl.
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LEEFTIJD
59 JAAR

OGEN

GROEN

LENGTE
183 CM

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.

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve 
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de 
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn 
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk 
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteiten-
begeleider en coach, maar heb zó veel meer 
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve, 
passie en kleur, zoals ik alles in het 
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk 
als een groot toneelspel, waarin ik al 
spelend plezier mag maken.”

Dat plezier ervaart Wiljo ook achter 
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde 
ik landschappen en ook nu schilder ik nog 
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak 
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang 
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heilig-
beelden, fi ets en wandel, ga graag op vakantie 

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn 
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast 
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan 
hoor en zie je mij niet.”

Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer 
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het 

is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met 
zijn goede vrienden en voelt hij zich 
gesteund door de fans van zijn kunst. 
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan 
zou ik toch wel weer eens die arm om mij 
heen willen. Die bekende knuffel en het lief 
en leed van de wereld samen delen. Want 

houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek 
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets 
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de 
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We 
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet 
waagt, wie niet wint…”

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden 
naar wiljoh@home.nl.

Wiljo zoekt
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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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1. PHANTON Eau de toilette van Paco Rabanne, vanaf € 77,- www.iciparisxl.nl 
2. Ever Matte Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.nl

3. Kate spade NEW YORK, vanaf € 41,- www.douglas.nl
4. 702 van Bon Parfumeur, €82,- www.bonparfumeur.com

5. Everything Pink voedende Cream Blush van Other Stories, € 17,-  www.stories.com
6. Scandal Pour Homme van Jean Paul Gaultier, vanaf € 78,- www.iciparisxl.nl

7. Lip fetish Divinyl lip shine van Pat McGrath, € 35,99  www.douglas.nl

Hier worden we blij van!
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Hier worden we blij van!
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8. Eye Shadow X 8 Feast Your Eyes van MAC Cosmetics, € 50,- www.maccosmetics.nl
9. Crushliner van YSL, € 30,25 www.ysl.nl

10. My Way Eau de Parfum Intense, vanaf € 78,- www.douglas.nl
11. Glam & Doll Mini Mascara van Catrice, € 2,59 www.catrice.eu

12. Rouge G Luxurious Velvet van Guerlain, Shade € 36,- en Case € 37,- www.guerlain.nl
13. Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 van Estée Lauder, € 49,50 www.debijenkorf.nl

Hier worden we blij van! Nu we weer in herfst zijn beland en we de zon moeten 
missen, vrolijken we onszelf maar op met de nieuwste geuren 
en make-up producten. Kijk, hier worden we nu blij van! 

BEAUTY/NEWS

Hier worden we blij van!
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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

   Wijn is verbonden
   met emotie

Kleine Molenstraat 19A, Elst  |  +31 (0)481-374464  |  info@halvemorgen.nl  |  www.halvemorgen.nl

Over wijn kun je heel gewichtig doen, 
het gaat er uiteindelijk om wat je zelf 
lekker vindt. Bij Wijnhandel Halve 
Morgen vind je wijnen voor alledag, 
maar ook verrassende pareltjes. 
Heerlijk om zelf te drinken en zeker 
om cadeau te geven. 

Vinoloog Danny van Leersum weet 
over elke wijn op het schap wat te 
vertellen. Je koopt dus niet alleen een 
fl es wijn, maar ook een inspirerend 
verhaal om te delen. 

Smaak is voor iedereen anders, 
daarom kun je bij ons altijd proeven. 
In de winkel of tijdens een proeverij.
Ook hebben wij voordelige 
proeftassen.

Wil je iets gedenkwaardigs?
Geef dan een speciaal samen-
gestelde proefkist cadeau voor een 
wijn proeverij thuis. Een herinnering 
met smaak en een verhaal.
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Vakantiekilo’s reduceren 
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om 
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten 

ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten. 

Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van 
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken, 

dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest 
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen 

weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress 
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je 

cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet 
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of 

gewoon lekker fi t en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond 
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen. 

Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het 
aanmaken van het gelukshormoon: endorfi ne. Een uurtje bewegen per 
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een 

uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je 
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product: 

de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn 
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of 

avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at 
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENSCOLUMN

Miranda van ’t Hoff
Hortensialaan 1A, Huissen

06-29428641
 holthoffmediation

www.holthoffmediation.nl

Als jurist én MfN-registermediator 
help ik je om het gesprek weer 
met elkaar aan te gaan. Of dat 
nu met een familielid is of met 
je collega of werkgever. Ik ben 

gespecialiseerd in het begeleiden 
van confl icten en weet wat er 

nodig is om toch weer tot elkaar 
te komen. Sta je er allebei voor 
open, dan helpt mediation je 

absoluut verder. 

Wil jij weer contact met iemand? Neem dan contact op voor een 
gratis kennismakingsgesprek. 

Als mediator worden we vaak ingeschakeld om met teams te werken. Een 
gelukkige werknemer is nu eenmaal veel productiever, dat zou iedereen 
moeten weten. We starten altijd met individuele gesprekken met alle leden 
van het team. Lekker veilig 1-op-1, waarin iedereen zijn eigen verhaal kan 
doen. 

Als we dan een goed overzicht hebben van de situatie, kunnen we ook de 
vinger op de zere plek leggen. Aan de slag met het team. Collega’s bij elkaar 
zetten en ze naar elkaar laten luisteren. Iets dat niet vaak in het echt 
gebeurt. Alleen al elkaars verhaal aanhoren, zorgt voor begrip over en weer. 
Vervolgens kunnen er keuzes worden gemaakt. Soms is het beter als er 
mensen (naar andere teams) vertrekken en soms worden teams ineens 
hechter. 
Je hoeft geen dikke vrienden te worden met je collega’s maar elkaar 
respecteren en af en toe eens een praatje maken doet al een hoop. Dat gun 
ik echt iedereen. 

Gun jij je team een betere sfeer? Neem dan contact op voor een gratis 
kennismakingsgesprek.

Als jurist én MfN-registermediator help ik je om het gesprek weer met elkaar 
aan te gaan. Of dat nu met een familielid is of met je collega of werkgever. 
Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van confl icten en weet wat er nodig 
is om toch weer tot elkaar te komen. Sta je er voor open, dan helpt 
mediation je absoluut verder.

Ken je dat gevoel dat je je bed niet eens uit wilt komen door 
die ene collega? Dat je met lood in je schoenen naar je werk 
gaat en blij bent als de dag er weer op zit? Zonde. We brengen 
vaak veel meer tijd door op het werk dan thuis. Hoe fi jn zou 
het dan zijn als er iemand is die de sfeer op de werkvloer 
weer draagbaar zou kunnen maken.

Plak jij je collega het
liefst achter het behang?
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LOOKING/GOOD

Verzorg je
(lach)rimpels

Hydrateren
Het is belangrijk om je huid dagelijks goed te hydrateren. 
Gebruik producten die rijk zijn aan water en die ervoor zorgen 
dat de huid goed vocht vasthoudt. De huid blijft daardoor 
soepeler en zal minder snel tekenen.

Beschermen tegen de zon
UV-straling veroorzaakt vroegtijdige veroudering. Bescherm je 
huid dus altijd tegen de zon, ook in de winter. Gebruik 
daarvoor een dagcrème met UV-fi lter.

Peeling
Het is heel belangrijk om je huid wekelijks te verzorgen met 
een peeling (scrub). Op deze manier verwijder je de dode 
huidcellen. Dit bevordert de toevoer van zuurstof aan de 
huidcellen en verbetert je teint.

Gezichtsmassage
Verwen je gezichtshuid regelmatig met een gezichts massage. 
Verdeel een hydraterende of anti-aging crème over je gezicht 
en masseer het product met je vingertoppen van beide 
handen zachtjes in de huid. Besteed extra aandacht aan de 
zones naast je neus richting je mondhoeken, onder je ogen 
en de huid je mond.

Het is onvermijdelijk dat de huid kleine rimpels en lijntjes gaat vertonen. Maar je kunt wel 
iets doen om rimpels zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen. 

Verzorg daarom je huid elke dag weer goed.

Catering op locatie verzorgen wij op alle dagen van de week. 
Afhalen van gerechten in onze winkel is mogelijk 
op donderdag, vrijdag en zaterdag.

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

Reserveer
op tijd

de datum van
uw feest!

Al 14 jaar de beste
Indische catering in de regio

Wilt u ook weer 
genieten met familie, 
vrienden of collega’s 
van lekker eten? Maak 
dan van uw feestje iets 
bijzonders en kies voor 
een compleet verzorgd 
buffet bij u thuis of op 
locatie en verras uw 
gasten met heerlijke 
Indische gerechten. 

Wij denken graag met u mee over de invulling van uw feest. Voor kleine en grote 
gezelschappen bieden wij een gevarieerd aanbod aan authentiek Indisch eten.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
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Contoura heeft verschillende behandelingen onder één dak. Naast 
Ozontherapie, bewegen in de warmtecabine, Energiemeting & 
voedingsadvies, AVI-SLIM, Bodywrap & Compressietherapieheeft 
Contoura sinds eind vorig jaar CRYO4: De nieuwste techniek op het 
gebied van Cryolipolyse behandeling met de grootste pads ter wereld. 
Je kunt 4 zones tegelijk behandelen in slechts 30 minuten. 
Sinds 1 september heeft Contoura ook de nieuwste en het krachtigste 
EMS bodysculpting apparaat op de markt met maar liefst 5 pads. 
Trainen zonder inspanning. 

Als onderneemster is Az altijd bezig met innoveren en wil de beste 
behandelingen en apparaten en methodes die op de markt zijn voor 
zowel vrouwen als mannen! En inmiddels staat ze maandelijks naar 
volle tevredenheid al ruim 14 jaar in Bruist!

Voor meer info kn je terecht op de website van Contoura,
Contoura | Van der Brugghenstraat 12 | Nijmegen | 06 16964200 | 
www.contoura.nl

Ben je ondernemer en wil je 
meer weten?
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 mij en 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.”

Interesse in een kennismaking
met Frank én Nederland Bruist?

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

Frank van Geel

Onlangs was ik bij mijn klant Az Groen van Contoura in 
hartje Nijmegen centrum.

Al ruim 14 jaar een 
succesvolle samenwerking!
Contoura is “the place to be” in Nijmegen om op een wetenschappelijke 
manier af te vallen en/of je contouren te verbeteren. Zonder pillen, poeders, 
shakes of diëten, maar vooral gezond eten en bewegen onder begeleiding.

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
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Alles wat we fysiek kunnen zien en vastpakken is de 
werkelijkheid, toch? Het liefst met bewijs ervan, want dan 
geloven we het nog beter. Maar er is ook een andere 
werkelijkheid. Eentje die we niet fysiek kunnen waarnemen 
of te grijpen is zoals angst, emoties, overtuigingen, intuïtie 
en gedachten. Ze bepalen in hoge mate hoe jij reageert op 
situaties in je leven en ze bepalen meer dan je bewust bent 
de koers ervan.

Leef in verbinding
met jezelf

Coachpraktijk Irma van Reem

Dierenriem 14, Elst
06-48278088

info@irmavanreem.nl
www.irmavanreem.nl

Voor velen is angst bijvoorbeeld ontzettend reëel, net als die vaste overtuiging, 
al die gedachten waardoor je zo in je hoofd zit, de emoties die je niet hebt of 
waar je juist teveel van hebt. Ook het mechanisme ‘als het niet goed voelt dan 
doe je het niet’. Je gebruikt het of duwt het aan de kant. Misschien maak je wel 
eens een rationele keuze die op basis van de feiten zo goed is, dat je het niet 
kunt laten lopen. Uiteindelijk kom je erachter dat deze keuze je niet gelukkig 
heeft gemaakt, en dan weet je het wel. Je onderbuikgevoel had je allang 
gewaarschuwd.

Het komt omdat je als mens deel uitmaakt van collectieve systemen in de 
maatschappij en tal van persoonlijke systemen, zoals je gezin en familie. 
Onbewust sluipen er patronen in je leven die jouw gedrag en reacties bepalen. 
Het kan je, als je je er niet bewust van bent, dan ook veel leed opleveren 
waardoor je vastloopt of gewoonweg niet goed in je vel zit. Gevolgen zijn 
bijvoorbeeld dat je niet goed in staat bent om vervelende ervaringen te 
verwerken, dingen bent gaan doen die niet bij je passen, een burn-out krijgt of 
overspannen raakt, verslaafd, dwangmatig of angstig wordt. Fysieke klachten 
kunnen het gevolg zijn zoals paniekaanvallen, weinig lucht hebben, onrust, 
slecht slapen en een gespannen lijf.

Kom in mijn praktijk als je voelt dat je iets te helen hebt of als je weer leiding 
wilt nemen en groeien in jouw leven. Mijn kijk is holistisch, systemisch, 
spiritueel en met humor. Ik spreek je aan op je zelfhelend vermogen en 
verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven. Want wat zou het mooi zijn als je 
kunt leven in verbinding met jezelf.

COLUMN

HET TERRAS
IS WEER
OPEN BIJ

Kom tijdens een gezellige fi etstocht eens 
naar de adembenemende plek waar wij 
gevestigd zijn, tegenover het mooie kasteel 
De Kinkelenburg in Bemmel.

Bij ons kom je voor vers en huisgemaakt eten in een 
ontspannen sfeer. Volmaakt voor een lunch, diner of 
gezellig loungen. Maar ook voor een High Tea of borrel. 
Vier het leven aan tafel bij De Buren van...

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

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

“Voor een 
andere kijk 

op jouw 
toekomst”
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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. 

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www. typischjorisevents.nl06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www. typischjorisevents.nl06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com  |  www. typischjorisevents.nl

Voor
ballonnen tot feestartikelen
kun je terecht

in onze 
webshop

www.typischjorisshop.nl
• Ballondecoraties • Entertainment • Verhuur van springkussens,
 Abraham & Sarah, geboortepoppen, spellen en overige verhuur

accessoires

feestartikelen

folie-
  ballonnen

latex 
ballonnen

www.typischjorisshop.nl
• Ballondecoraties
 Abraham & Sarah, geboortepoppen, spellen en overige verhuur
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Wil jij een carrièreswitch maken? Of ben je net klaar met je opleiding? Wil jij 
als junior via begeleiding en trainingen jezelf verder ontplooien en zo aan je 
eerste baan beginnen? Dan is de Sales Academy binnen Bruist iets voor jou.

BRUIST SALES ACADEMY
In 2021 heeft Bruist een eigen Sales Academy 
opgericht. Middels een interne opleiding 
word je klaargestoomd om uiteindelijk in
de buitendienst succesvol te presteren. 
Via training en coaching gaan we ervoor 
zorgen dat je alles gaat leren over sales.

We zoeken in diverse regio’s in Brabant 
commerciële mensen, die het vak sales 
willen leren en dromen van een baan in 
de buitendienst, waar je een goed salaris
verdiend en een gave provisieregeling hebt. 
Daarbij behoort in het begin een basissalaris 
met een VW Up en mobiel. Let op dat je ook 
bij een carrière switch rekening moet houden 
met dit basissalaris waarbij je kunt groeien 
in functie en salaris.

Heb je interesse? Kijk op www.nederlandbruist.nl/vacatures of solliciteer direct 
met volledige cv, pasfoto en motivatie t.a.v. Lea Bossers vacature@nederlandbruist.nl

Met ruim 37 uitgaven per maand is uitgeverij 
Nederland BRUIST een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, België en Spanje. 
De magazines die maandelijks verschijnen onder 
het kwaliteitslabel Bruist hebben zich ontwikkeld 
tot een volwassen medium waarin de lokale 
ondernemer centraal staat.

Ondernemers komen in onze magazines en op 
onze website op een unieke manier aan het woord 
en in beeld. Het staat boordevol tips, trends, 
evenementen en advertenties. Door het unieke 
formaat, een hoog leesbereik en een groot aantal 
combinatiemogelijkheden qua adverteren, zijn 
de magazines van Bruist een uitstekend medium, 
zowel voor lokale en regionale als voor landelijke 
adverteerders.

BRUIST SALES ACADEMY

Heb je interesse? Kijk op www.nederlandbruist.nl/vacatures of solliciteer direct 
met volledige cv, pasfoto en motivatie t.a.v. Lea Bossers vacature@nederlandbruist.nl

GA JIJ DE UITDAGING AAN?
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PUZZELPAGINA

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 woonmaand.
De oplossing van vorige maand was rustig.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.

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

Voel jij ze ook alweer? 
De kriebels om weer van de 

huiselijke warmte te genieten. 
Buiten is het niet meer zo 

warm als van de zomer. 
Gewoon lekker knus met 

Bruist op de bank. 
Los de puzzels op en maak 

kans op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

koolzuur
gas   
duurzaam 
water  

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.deoverbetuwe-bruist.nl
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Molenstraat 120, Nijmegen
www.bubblebarnijmegen.nl

 bubblebarnijmegen     
 bubblebarnijmegen

Bubble tea, het is 
een drankje dat ooit 
is ontstaan in Taiwan 
en inmiddels steeds 
bekender wordt over de 
hele wereld. Specifi ek 
onder jongeren is 
het immens populair. 
Onlangs opende de 
eerste bubble tea zaak 
de deuren in Nijmegen: 
BubbleBar Nijmegen.

Molenstraat 120, Nijmegen
www.bubblebarnijmegen.nl

Genieten van 
bubble tea

en meer!

Ervaar Een smaakexplosie
100% vegan en glutenvrij




