
Kunnen we nog 
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'
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Woon & Lifestyle

ANNO2015 By me design
Dorpsstraat 3
5846 AB  Ledeacker
Tel. 06-21357472
www.anno2015.com
anno2015bymedesign@gmail.com

Openingstijden:
Maandag:  op afspraak voor 

interieuradvies
Dinsdag:   op afspraak voor 

interieuradvies
Woensdag:  10.00 -17.00 uur
Donderdag: 10.00 -17.00 uur
Vrijdag:        10.00 -20.00 uur
Zaterdag:       10.00 -17.00 uur
Koopzondagen: 12.00 -17.00 uur 
(deze staan vermeld op de website)

OP 2E PINKSTERDAG, MAANDAG 6 JUNI,
ZIJN WE GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR.

By me design

By me design

Het gevoel van thuiskomen
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STIJLVOL DE ZOMER DOOR!

Alles binnen 
handbereik op 
het strand

Polo’s in
vrolijke kleuren

Ben jij al klaar voor de zomer? 

Burchtstraat 22 en 30, 
Nijmegen | 024 322 24 81

www.tijssenmode.nl

     @Tijssenmode.nl

Geef je garderobe een stijlvolle look met de 
nieuwe items van Jacob Cohën. Bekijk de 

uitgebreide collectie bij ons in de winkel of 
op onze webshop.

STIJLVOL DE ZOMER DOOR!

Heerlijk cool tijdens 
warme zomerdagen!

Ben jij al klaar voor de zomer? 



Bruisende lezer,

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook 
een welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje 
terug te doen en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog 
wel, luieren, of zijn we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd? 
Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist, die je nu 
in je handen hebt.

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar 
pianist Wibi Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat 
meer van rust. Hoe? Ook dat lees je als je verder bladert. Net als 
de inspirerende verhalen van al onze bruisende ondernemers. 
Van luieren is ook bij hen geen sprake. Integendeel zelfs, zij zijn 
juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun handen uit de 
mouwen te steken, zowel letterlijk als fi guurlijk.

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu 
alvast één belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje 
met deze nieuwste editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook 
een vorm van luieren?!

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/JUNI
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 Like ons op Facebook/Land van Cuijk Bruist
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als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Land 
van Cuijk 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 
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39 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

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

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven 
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Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-43093996.
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BRUIST/BODY&MIND

Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op 
het werk vlieg ik van hot naar her en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de 
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We 

kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan 
een goede luiwammes.

een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt 
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar 
perfect op aan. Yin staat voor rust, lichaam en 
vrouw en Yang voor activiteit, geest en man. Als 
deze twee in balans zijn, kun je de drukte van de 
dag beter aan terwijl je je daarnaast prima kunt 
ontspannen.

EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te 
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als 
een luiwammes te leven. Dat hoeft per defi nitie 
niet meteen iemand te zijn die de hele dag niks 
doet. Een luiwammes kan bijvoorbeeld in zijn 
luie stoel een informatief boek lezen of een goed 
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in 
deze rustpositie vaak meer informatie op dan 
wanneer je gehaast van de ene naar de andere 
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur 
en neemt je creativiteit toe.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen 
we onze dag vol, zodat we aan het eind van 
de dag totaal uitgeblust op de bank ploffen. In 
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we 
het nu een stuk drukker. Beide partners werken, 
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen 
hoefden niet opgehaald te worden, want die 
waren toch al thuis en het huishouden hoefden 
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij 
nemen we nu geen genoegen meer met morgen. 
Het werk moet vandaag af.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar 
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit 
drukke leven toch kunnen ontspannen? 
Misschien moeten we ons aansluiten bij de 
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen 
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar 

Luieren... kunnen we 
dat nog wel?  

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

NAAST JE DRUKKE 
LEVEN TOCH 
ONTSPANNEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

98



Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden

Wil je meer balans 
in je figuur?

De vakkundige en gepassioneerde plastisch 
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er 
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn 
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie, 
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in 
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen, 
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is 
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin, 
schouderbladen, bovenarmen en rug. 

Een liposuctie is een specialistische behandeling 
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt 
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een 
liposuctie is een oriënterend gesprek met één 
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde 
setting kun je al je vragen en verwachtingen 

uitspreken. Onze plastisch chirurg beoordeelt of je 
in aanmerking komt voor een liposuctie en geeft 
heldere informatie over de behandeling, de nazorg, 
het te verwachten resultaat en de risico’s. Daarna zal 
een maatwerkofferte door de consulente met jou 
worden besproken. Op basis van deze kennis kun je een 
weloverwogen beslissing nemen. 

Heb jij vragen of wens jij meer informatie over de 
kliniek of over een liposuctie? Neem gerust contact 
met ons op of vraag een gratis en vrijblijvend 
consult met  één van onze plastisch chirurgen aan.

Klantervaring
“Ik raad deze kliniek zeker bij anderen aan. 
Van begin tot eind heb ik een topervaring 
gehad met deze kliniek. Het resultaat is 
precies naar mijn verwachtingen.”  Sadaf voor na

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael  |  Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en persoonlijk, dat is 
Kliniek Heyendael. Al sinds 2011 zijn we een begrip 
als het gaat om cosmetische plastische chirurgie. 
Onze privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen centraal. 
Deze worden tijdens een uitgebreid consult met de 
plastisch chirurg besproken om zo een realistisch 
beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables

10



PRINGLES FLAME
Pringles heeft twee nieuwe smaken 
toegevoegd aan haar pittige Flame 
assortiment. De vlammende Spicy 
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van 
gerookte chorizo, licht gerookte 
paprika en een vleugje kruiden. De 
iets mildere Sweet Chilli heeft een 
pittige en aromatische smaak, 
gemaakt van een mix van kruiden, 
chili en zoete tonen. Beide perfect voor 
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies 
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®. 

Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke 
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt 

werken. Staand werken is vele malen gezonder 
voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 
FSC® gekwalifi ceerd bamboe dat op een 
duurzame manier is gewonnen, bijdraagt 
aan het milieu en is verpakt in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00

LEZERSACTIE * 
Valse verlangens en bloedende 
harten van Sol Bouzamour
Een actueel verhaal over liefde en loyaliteit in 
een harde wereld, de weerspiegeling van de 
maatschappij hoe we met elkaar omgaan, 
discriminatie, de verschillen in klassen, maar 
vooral over de zoektocht naar eigen identiteit. 
Sol neemt je mee in een eigentijds realistisch 
liefdesepos vol geweld, vriendschap, 
loyaliteit, verraad en heel veel seks.

www.solbouzamour.nl TAG #BOEK

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

Scan 
de 

QR-code

Geniet van 
de zon!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

SHOPPING/NEWSWILKINSON  MANNEN 
BESTAAT 250 JAAR
Al 250 jaar scherpen mannen hun stijl aan met 
Wilkinson Sword. De afgelopen decennia is 
Wilkinson nooit opgehouden met innoveren, wat 
zorgt voor heerlijk scheergemak. Een goed 
voorbeeld van Wilkinsons basiswaarden en hoge 
kwaliteit is de Wilkinson Hydro 5. Deze tool heeft 5 
mesjes, een innovatief gel-reservoir en een Flip 
Trimmer, waardoor je gemakkelijk en nauwkeurig 
scheert. De combinatie van de 5 Ultraglide mesjes 
met Skin Guards en het gel-reservoir zorgen voor 
een goede huidverzorging tijdens het scheren.
wilkinsonsworld.nl

LEZERSACTIE * 
Maak kans op een 
Peach Blossom 
Smoothing Body Wash
Dompel je onder in de geur van het 
voorjaar met deze body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze body wash 
van O’right bevat ingrediënten die de 
huid intens verzorgen en hydrateren.

www.oright.ca TAG #BODYWASH

HAWAIIAN TROPIC 
- SILK HYDRATION 
PROTECTIVE 
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken 
over zonbescherming dankzij de Hawaiian 
Tropic Silk Hydration Protective Weightless 
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt 
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is 
bovendien waterresistent voor 80 minuten. 
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk 
ruikt! www.hawaiiantropic.com

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Zoals de naam al doet vermoeden, is de 
Strandgaper van Scheldebrouwerij een 
heerlijk biertje om luierend op het strand 
van te genieten. Strandgaper is een 
sprankelende verfrissing op een zwoele dag. 
De evenwichtige smaak met het fruitige 
aroma smaakt naar meer en insinueert 
zindering en gezamenlijkheid. Met een 
subtiel bittertje en een sprankelende afdronk 
is de Strandgaper een perfecte aanvulling 
op een warme zomeravond. Geniet deze 
zomer op het strand van deze goudblonde 
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Geniet van 
de zon! 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

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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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. 
14



DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  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.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 19 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
 Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
 Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is 
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
 Nederlanders beschouwen 23ºC als de meest ideale 
  temperatuur om te barbecueën.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Met trots kan ik zeggen dat ik als eerste in Noord-Brabant de 
mensen mag laten kennismaken met het concept baby spa. 
Baby’s van 14 dagen tot 6 maanden kunnen hier heerlijk 
komen ontspannen. Maar ook moeders in spe, oma’s, tantes, 
vriendinnen (en noem maar op) zijn van harte welkom voor 
een heerlijke ontspannende massage bij mij in de praktijk.

Ontspanning 
voor jou en 

je baby

Boxmeerseweg 23, Beugen  |  06 22 76 53 53
babyspajustrelax@gmail.com  |  www.babyspa-justrelax.nl

Voor je baby
• Happy newborn fl oat (14 dagen tot 3 maanden)
• Happy regular fl oat (3 maanden tot 6 maanden)
• Duo vriendjes fl oat (14 dagen tot 6 maanden)
• Float only (14 dagen tot 6 maanden)
• Triple vriendjes fl oat (14 dagen tot 6 maanden) 

Voor mama
• Zwangerschapsmassage
• Ontspanningsmassage
• Stoelmassage
• Hotstonemassage

Boek nu online: www.babyspa-justrelax.nl

17



Hou van je bikini body
De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje 
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht 
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De 
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats 
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw 
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je 
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed 
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien. 

Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig 
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit 
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je 
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te 
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren. 

Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je 
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een 
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets 
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke 
dag is weer een nieuwe dag.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Gehoorschade 
voorkomen?

Hoorus Boxmeer | Koorstraat 57, Boxmeer | 0485 - 52 30 06 | boxmeer@hoorus.nl
Hoorus Malden | Winkelcentrum 34, Malden | 024 - 358 08 08 | malden@hoorus.nl

Wil je een gratis 
hoortest doen?
Maak dan direct een 
persoonlijke afspraak!

Geniet jij ook zo van een rit op je motor of in je cabrio en het gevoel van vrijheid 
in de open lucht? Bij een snelheid van 100 kilometer per uur kun je al na een 
paar minuten schade aan je gehoor oplopen! Draag daarom altijd Pluggerz 
Road gehoorbescherming voor een ontspannen en veilige tocht.

De Pluggerz earplugs Road Custom-Fit zijn op maat gemaakte gehoorbeschermers 
(otoplastieken), met een speciaal fi lter, die geschikt zijn voor frequent gebruik 
op de motor of in de cabrio. Pluggerz Custom-Fit oordoppen zijn verkrijgbaar in 
acrylaat en antiallergisch siliconenmateriaal. Acrylaat is een hard en duurzaam 
materiaal, waardoor je de oordoppen eenvoudig kunt reinigen en in je oor plaatst. 
Siliconenmateriaal is zachter en vangt trillingen beter op. Motorrijders adviseren wij om 
voor siliconenmateriaal te kiezen zonder handgreep, voor het grootste draagcomfort 
onder de helm.

1918
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN HET VERKEERDE MEISJE 

Oerol Festival 2022 gaat door. Van 
10 tot en met 19 juni 2022 
verandert Terschelling weer in één 
groot podium voor theater, dans, 
pop-up performances, talks, 
beeldende kunst, wetenschap, 
onderzoek en (live)muziek. Naast 
premières, experimentele 
performances en aanstormend 
talent biedt Oerol ook ruimte voor 
refl ectie. De natuurlijke omgeving 
met brede stranden, het 
duinlandschap en heel veel bos 
helpt daarbij. Veel voorstellingen 
worden ter plekke voor de locaties 
gemaakt of daarop aangepast. 
Maar inspiratie komt ook spontaan 
in de schuur, op de dijk, in een 
tentje op de festivalterreinen of 
gewoon op straat. Kortom, waar je 
ook kijkt, overal gebeuren mooie, 
rare of verbazingwekkende dingen. 
Kijk voor meer info op 
www.oerol.nl.

D AGJE UIT
OEROL

FILMPJE KIJKEN 

FALLING FOR FIGARO

De juiste tijd en de juiste plaats. Maar 
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd… 
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het 
niets van haar fi ets getrokken door een 
man met een angstaanjagend masker 
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens 
op in een donkere ruimte. Amelie snapt 
totaal niet waarom de ontvoerder juist 
háár moest hebben. Is het hem te doen 
om losgeld te krijgen van haar rijke vader? 
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot 
Vince misschien een rol in het geheel? Of 
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist 
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van 
Angelique Haak is vanaf 20 juni 
verkrijgbaar.

De succesvolle Millie (Danielle Macdonald) 
geeft haar goedbetaalde baan en haar luxe 
appartement in Londen op om haar grote 
droom om operazangeres te worden na te 
jagen. Ze laat zelfs haar vriend achter en 
vertrekt naar de Schotse Hooglanden, waar 
ze les krijgt van de beruchte operadiva 
Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar 
ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die 
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan. 
Beiden repeteren ze voor de competitie, 
maar wat begint als rivaliteit tussen de 
twee, verandert in iets moois. 
FALLING FOR FIGARO is vanaf 2 juni te 
zien in de bioscoop.
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Klaar om weer uit te gaan?
Na een lange tijd is het weer mogelijk om uit te gaan naar theaters, 
festivals en concerten. Dan wil er natuurlijk wel tiptop uitzien. Wist je dat 
je bij ons terecht kan om er helemaal partyproof uit te zien?

www.beautyandwellnesscareluna.nl
Lavendel 256, Cuijk  |  06-48086594  |  IJsselkade 9a, Doetinchem  |  06-10516864  |  info@beautyandwellnesscareluna.nl

Beauty & Wellnesscare Luna ‘The Health & Lifestyle Salon’ biedt een totaalpakket aan 
behandelingen, voor de innerlijke en uiterlijke schoonheid. Van verzorgende gelaats-
behandelingen gericht op huidverbetering tot luxe wellness-behandelingen om even te 
ontsnappen aan alle stress en drukte van alledag.

Eva Bekkers

TOT EIND 
JUNI €10,- KORTING 

OP GELLAK BIJ 
HANDEN & VOETEN!  
SAMEN VAN €60,-

NU VOOR 

€50,- 

� � �
�

�
  Wat dacht je van een fi jne gelaatsbehandeling? Onze behandelingen zijn 

inclusief epileren, harsen en verven. Kijk voor de diverse mogelijkheden op 
onze site. 

  Geef jouw nagels de mooiste kleuren, zodat ze lekker opvallen tijdens een 
feestelijk moment. Wij hebben keuze uit meer dan 100 kleuren. Voor ieder 
wat wils.

  Of een spraytan behandeling met ons exclusieve merk Siennna X? Een mooie 
sunny glow geeft jouw party outfi t de fi nishing touch!

  Make-up voor ieder moment van de dag. We zijn exclusief verkooppunt 
van Make-Up Studio. Prachtige make-up met mooie pigmenten en veel 
kleurkeuze. Hiermee laat je je gezicht stralen of het nu overdag of ‘s avonds 
is. Let it shine!

Kom langs voor advies.

Schitterende zomernagels
Wil jij ook met mooie nagels de hele zomer door? 
Bij ons blijft je gellak zeker drie weken mooi zitten. 
En op je teennagels wel langer dan 6 weken. 
Dus je hebt extra lang plezier van mooie en 
stevige nagels. Laat je nagels schitteren tijdens 
het prachtige zomerweer! We hebben een ruime 
keuze van meer dan 100 kleuren.
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Niets is zo vervelend als pijn aan je voeten! 

Blijf er niet mee lopen, wacht niet 
langer en laat je voetprobleem 
vakkundig oplossen.

Soms is een enkele behandeling al 
genoeg om je van je pijnklacht te 
verlossen. Denk dan bijvoorbeeld 
aan een ingroeiende nagel of een 
likdoorn. Andere voetklachten, zoals 
schimmel- of kalknagels vragen wat 
meer aandacht en geduld. 

Neem gerust contact met me op voor 
meer informatie!

Je bent van harte welkom! 

Mijn naam is 
Elly Wolfraad

Als medisch pedicure en 
sportpedicure ben ik 
gedreven om zowel 

preventief als 
probleemoplossend te 

werken.

Jouw voeten bepalen 
hoe jij je voelt!

Maak een 

punt van uw 

voetzorg
0485-844470                    

www.barrevoetsmppcuijk.nlRustenburg 9, Wageningen  |  0317-745918
info@dehoorwereld.nl  |  www.dehoorwereld.nl

Rogstraat 21, Grave  |  06 307 52 638
www.peetershoren.nl

Met trots kondigen we
onze samenwerking aan!

Peeters Horen is al tijden een begrip in Grave en omstreken. 
En dat is niet voor niks, want Peeters Horen heeft voor 
iedereen met gehoorproblemen een gepaste oplossing.

Martijn Peeters is de drijvende kracht en vakbekwaam audicien 
achter Peeters Horen. Martijn Peeters weet dan ook als geen ander 
wat de mogelijkheden en oplossingen zijn bij uw gehoorverlies. Wij 
denken met de klant mee en zoeken voor een ieder naar een juiste 
hooroplossing en ontzorgen wij de klant van A tot Z.

De audicien komt aan huisWij denken met u mee

De Hoorwereld is een volledig zelfstandig en lokaal 
audiciensbedrijf. Hierdoor zijn er korte lijntjes, treft u altijd 
hetzelfde gezicht aan in de winkel en lopen we net dat stapje 
harder voor u, wat van een zelfstandig ondernemer verwacht 
mag worden. Onze wachttijden zijn kort, vaak bent u al 
dezelfde dag geholpen. Tevens zijn we op zaterdag geopend, 
voor als het u doordeweeks niet schikt. 

Ervaart u problemen met uw gehoor, maar bent u niet in staat om onze 
winkel te bezoeken? Onze audicien Bram komt graag bij u thuis om u 
van alle nodige hoorzorg te voorzien. 
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gitaarschooldegitarist.nl
06 421 487 52 degitarist@hotmail.nl

Breid je muzikale kennis uit, versterkt je motoriek en geeft muzikaal plezier

Altijd al gitaar willen spelen?

Volg 4 gratis verkenningslessen inclusief gitaar bij

Je muzikale 
vaardigheden willen 
uitbreiden?

Net dat beetje 
extra hulp nodig bij 
het komen tot de 
volgende stap?

Gitaar is een veelzijdig instrument. Het geeft de 
mogelijkheden tot het spelen van akkoorden om je eigen of 
andermans zang te begeleiden. Maar ook het spelen van 
solo’s van bekende popliedjes of mooie Spaanse of Zuid-
Amerikaanse stukken is mogelijk.

Er kan zonder enige voorkennis al gestart worden. In 
de lessen wordt het noten lezen en alles daaromheen 
behandeld. Akkoordspel komt snel aan bod en vele 
melodieën van bekende liedjes zullen voorbijkomen om 
uiteindelijk bij meerstemmig gitaarspel uit te komen.

De lessen worden gegeven door ervaren en professioneel 
docent Marcus de Jong. Hij geeft wekelijks gemiddeld 
honderd leerlingen les, die allemaal de kneepjes van de 
gitaar willen leren. Hierbij komen beginners op les, maar 
ook vergevorderde leerlingen van alle leeftijden. De jongste 
leerling begint al op zijn vijfde jaar.

 Kriebelde het al een tijdje om gitaar te spelen? 
 Nieuwsgierig geworden?

Maak dan nu gebruik van de actie en volg 4 gratis 
verkenningslessen inclusief gitaar. Meld je aan voor het 
maken van een afspraak.

Tussen 01 januari 2022 en 15 februari 2022 konden 
bedrijven en mensen iemand opgeven voor de verkiezing van 
secretaresse van het jaar 2022. Ik was zeer verrast met 
3 nominaties. Deze heb ik mogen ontvangen van o.a. Rosalie 
Hesselman (bestuurssecretaresse Gemeente Zeist), Annemarie 
Bakker (Management Assistent Gemeente Utrecht) en Berend 
de Vries (concerndirecteur Gemeente Utrecht). 

Voor deze nominatie moest er een VLOG worden aangeleverd, 
terug te zien op YouTube. Het thema voor de VLOG was 
verbinding. Verbinden is iets dat je als management assistent/
secretaresse eigenlijk de hele dag doet om je werk zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Zonder verbinding kan je je werk 
slecht uitoefenen als ambassadeur binnen dit vak.
Op 07 maart 2022 werd ik door Schoevers gebeld. Normaal 
kiezen ze één persoon voor de verkiezing secretaresse van 
het jaar. In 2022-2023 doen ze het iets anders. 

Bedrijven kunnen mij nu als gastspreker tijdens bijeenkomsten, 
vergaderingen, congressen, etc. boeken. Ook scholen kunnen 
doen dit bijvoorbeeld vanwege een spreekbeurt. Dit kan tot 
de nieuwe verkiezing in april 2023. Ik ben zeer blij dat ik 
voorgesteld ben en hoop dat er meer aandacht komt voor 
mannen binnen dit vakgebied, dat is er momenteel te weinig.

Voor meer informatie over mij, zie: 
https://www.linkedin.com/in/mennospiekerman/
Het gaat binnen dit vak niet of je een man of 
een vrouw bent, het gaat om je kwaliteiten als 
ondersteuner! Service zit in mijn DNA!
 

Mijn naam is Menno Spiekerman, ik woon in Cuijk en per 19 april 2022 mag ik voor 
1 jaar de titel dragen ‘Ambassadeur van het secretariële vakgebied 2022-2023!’ 

Tijdens het jaarlijkse secretaressecongres, 
georganiseerd door Schoevers & Public Support in Noordwijkerhout, werd ik 

samen met nog 3 andere ambassadeurs voorgesteld.

Service zit in mijn DNA!
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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

Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al 
fantaseren over de omvang van een uitverkocht 
Koninklijk Theater Carré, maar Wibi houdt zijn 
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb 
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden, 
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een 
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de 
pianist uit.

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens 
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten 
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie 
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en 
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast 
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten 
welkom heet en voorziet van een hapje en een 

Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn 
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa 
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik 
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen, 

gewoon spannender en wat lekkerder."

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening 
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.

VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan 
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel 
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer, 
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat 
maakt een optreden nog wat specialer, wat 
closer.”

JUBILEUM  Tot slot is de pianist blij dat hij zijn 
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren. 
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer 
uitgesteld. Dat was fl ink slikken. Maar ik ben blij 
dat het nu weer kan en ik ga er extra van 
genieten”, besluit Wibi.
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
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12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
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27. Bergen Op Zoom
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je 
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie. 

Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, 
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat 

maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je 
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je 
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest 

waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar 
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en 

de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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ZAANSE SCHANS
MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER 
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum 

Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een 
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de 

molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze 
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans. 

Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven 
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is, 
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo 
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder 

ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en 
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan 

je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld 
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en 

houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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INGREDIËNTEN
1kg spareribs

4 stelen bleekselderij
2 wortels

10 kruidnagels
1 stokje kaneel

2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd

2 laurierbladen
2 verse stukken gember

zwarte peperkorrels

MARINADE
2 rode chilipepers, fi jngehakt

8 eetlepels honing
6 teentjes knofl ook, gepeld

4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout

2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap

8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree

BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de 
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor 
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het 
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd 
de deksel erop en laat alles afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die 
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed 
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk 
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd. 
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog 
sterkere smaak geven.

Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer 
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs. 
Pak wat servetten en smullen maar! 

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky 
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn 

namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een 
heerlijke zomeravond! 

2 STUKKEN - 165 MIN

Spicy sticky spareribs
BRUIST/RECEPT
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

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

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

PUZZELPAGINAPUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

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

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

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

Met Zuid-Afrikaanse 
merken gemengd met 
de leukste kado’s en 

tweedehands spullen in 
Boxmeerse setting.

Wil je kleding komen 
inbrengen? Leuk! Breng 

ons echt alleen je 
allermooiste en netste 
items. We verkopen ze 

graag voor je!

Zuid-Afrikaans geïnspireerde
LIFESTYLE EN VINTAGE

Mimi Afrique  |  De Kloostertuin 11A, Boxmeer  |  06 33843121
mimiafriqueza@gmail.com  |  www.etsy.com/shop/mimiafriqueZA

www.facebook.com/mimiafriqueZAVolg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Luieren
is ook een
werkwoord

De zomer
in je bol vraagt

om een 
ijsje in je hand 
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Showroom Borek  |  Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk   |  T  +31 (0)13 528 88 66  |  E mail@borek.eu

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

ENJOYING THE OUTDOORS
YOI-FURNITURE.COM

BOREK.EU

MAXLUUK.COM
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Kom langs bij één van de vestigingen 
Boxmeer  |  Beuningen  |  Groesbeek

In juni 
en juli


