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Lichamelijke klachten?
Een chiropractor is gespecialiseerd in 
het behandelen van pijnklachten aan 
gewrichten, spieren en het zenuwstelsel. 
Al 20 jaar helpen wij mensen met behulp 
van chiropractische behandelingen, 
oefeningen en advies van hun lichamelijke 
pijnklachten af.

De chiropractors
Saara is in 2001 afgestudeerd aan de 
Anglo-European College of Chiropractic 
als chiropractor. Maarten heeft gestudeerd 
aan de University of South Wales in Groot-
Brittannië.

CHIROPRACTIE
ELST & GROESBEEK

Kostverloren 12a         info@chiropractie-elst.nl
6661 DZ Elst (GLD)  www.chiropractie-elst.nl
0481 - 350 261  0481 - 350 261    

CHIROPRACTIE
ELST & GROESBEEK

Chiropractie kan u helpen!Lichamelijke klachten?
Een chiropractor is gespecialiseerd in het behandelen van pijnklachten aan gewrichten, 
spieren en het zenuwstelsel. Al 20 jaar helpen wij mensen met behulp van chiropractische 
behandelingen, oefeningen en advies van hun lichamelijke pijnklachten af. 
Bel voor een afspraak 0481 - 350 261.

Wist u dat:

Behandeling door een chiropractor wordt bijna altijd 
vergoed door uw aanvullende zorgverzekering

Een chiropractor niet alleen kan helpen bij rug- en 
nekklachten, maar ook bij bijv. migraine, hernia, 
artrose, tenniselleboog en knieklachten.

Voor een behandeling door een chiropractor heeft 
u geen verwijzing van uw huisarts nodig, wij
hebben de opleiding om een diagnose te stellen.

De chiropractors van chiropractie Elst en Groesbeek hebben 
een 5 jarige universitaire studie voltooid

Manipuleren van gewrichten is de specialiteit van een 
chiropractor, maar ook triggerpoint therapie, dryneedling 
en kinesiotaping behoren tot onze standaard 
behandelmethodes. 

Gratis chiropractische screening
Een screening is een kort gesprek mogelijk aangevuld met 
een lichamelijk onderzoek om te beoordelen of het inplannen 
van een eerste consult voor u zinvol is. Een dergelijke 
screening is alleen zinvol als u onzeker bent wat chiropractie 
inhoudt of niet weet of uw klachten wel door een chiropractor
behandeld kunnen worden. 

Indien u reeds zeker weet voor uw klachten behandeld te 
willen worden, kunt u beter direct een eerste consult in 
laten plannen. 

Deze aanbieding geldt tot eind september. De screening 
kan alleen worden gedaan op afspraak en vol = vol.

Bent u geinteresseerd in een gratis screening? 
Bel dan voor een afspraak 0481 - 350 261.

Dhr. Haalboom, 87 jaar: 
“Ik had ontzettende pijn in de rug en in het rechterbeen. 
Nu ben ik helemaal van de pijn af, plus begint 
mijn rechterbeen aardig bij te komen, 
met een verhoging in de schoen. 
Allemaal dankzij chiropractor Van Ittersum.”

Kostverloren 12a, Elst (GLD)
Nijmeegsebaan 32, Groesbeek

0481 - 350 261 / 024 - 84 84 392
info@chiropractie-elst.nl

BENIEUWD? 

Maak een afspraak voor 

een gratis screening 

door te bellen naar 

0481 - 350 261

WWW.CHIROPRACTIE-ELST.NL

 Door middel van pijnstillers is hoofdpijn 
te verhelpen, maar als deze regelmatig 
terugkomt is het slim om te proberen de 
oorzaak van de hoofdpijn te achterhalen, 
zodat deze verholpen kan worden. 

Een chiropractor is na het doen van een 
5-jarige universitaire opleiding een specialist 
op het gebied van spieren, botten en 
zenuwen en kan u helpen bij het achterhalen 
van de oorzaak van uw (hoofd)pijn. 

Naast het achterhalen van de oorzaak van 
uw hoofdpijn, kan een chiropractor ook 
uw hoofdpijn behandelen. Dit doet onze 
chiropractor onder andere door middel van 
het gebruiken van verschillende technieken. 
Onze specialisatie is manipulatie, maar 
ook triggerpoint therapie, dry needling and 
kinesiotaping behoren tot onze standaard 
behandelmethodes.

 Wat is chiropractie?
  De chiropractor richt zijn behandeling 
specifi ek op het enige doorgeefl uik van het 

HOOFDPIJN
Chiropractie kan u helpen!
Ook regelmatig last van hoofdpijn of migraine? Is de enige uitweg medicatie 
en donkere ruimtes? Wij hebben een andere oplossing! Hoofdpijn is 
een symptoom dat een verscheidenheid aan oorzaken van hebben. 
Van vochttekort, gespannen spieren in nek en schouders tot aan een 
vernauwing in de bloedvaten die naar het hoofd leiden. 

centrale zenuwstelsel: de wervelkolom. 
Alle zenuwimpulsen lopen via de 
wervelkolom vanuit de hersenen 
naar de rest van het lichaam. Bij een 
wervelblokkade raken één of meerdere 
zenuwen bekneld en worden impulsen 
niet meer goed doorgegeven. Dit 
resulteert in pijn in de wervelkolom, 
tintelingen in armen en benen, maag- en 
darmklachten en, in het ergste geval, 
uitvalsverschijnselen. De chiropractor 
heft deze blokkades op door met zijn 
handen of met behulp van instrumenten 
druk uit te oefenen op de wervels.

 Wat kost chiropractie?
  Met zorgverzekeraars waar wij een 
contract mee hebben afgesloten gelden 
de overeengekomen tarieven (soms 
zelfs volledig vergoed), indien er geen 
contract is tussen de behandelaar en de 
verzekering gelden de volgende tarieven 
voor chiropractie: 
• Eerste consult: € 77,- 
• Vervolgbehandelingen: € 60,- 

MANIPULATIE

SPIER TECHNIEKEN

IMPULSER

DRY NEEDLING

GRASTON TECHNIEK

KINESIOTAPING

MYOVISION

ANDERE TECHNIEKEN

Dhr van Brakel: 
“Ik ben in behandeling 

gekomen omdat ik hoofdpijn 

had en er last van ondervond 

tijdens mijn werk. Ik ben er 

super bij geholpen, mede 

doordat mijn nek vaak vast 

zat. Dat is goed losgekomen. 

Ik ben een totaal ander 

persoon in mijn werk en thuis 

in privésferen. Ik ben erg 

happy dat ik hier patiënt 

mag zijn.”

Wij zijn aangesloten bij de 
beroepsverenigingen:

ONZE TECHNIEKEN:
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maken om jouw foto
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o.v.v. Foto Overbetuwe

DE OVERBETUWE/IN BEELD



Bruisende lezer,

Eindelijk, de zomer is begonnen! En hoe… Voor de één kan het 
deze maanden niet warm genoeg zijn, terwijl de ander stiekem 
alweer verlangt naar de wat koelere maanden. Helemaal nu we in 
Nederland steeds vaker te maken hebben met een hittegolf. 
Vooral die tweede groep zal dan ook blij zijn met de tips die we 
deze editie geven voor de nodige verkoeling.

Veel mensen blijven met de ergste warmte het liefst gewoon 
binnen. Dan kun je natuurlijk thuis blijven zitten, maar is het niet 
veel leuker om ook eens ergens anders heen te gaan, waar je 
niet alleen binnen zit, maar ook nog eens wordt vermaakt? 
Ga bijvoorbeeld naar de musical Dagboek van een Herdershond 
die in ieder geval nog tot en met 17 juli op de planken staat. 
Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je het interview 
dat wij hierover hadden met theaterproducent Albert Verlinde. 

En als je dan toch aan het lezen bent… lees dan vooral ook de 
rest van alle bruisende verhalen. De perfecte manier om even te 
ontspannen tijdens zo’n heerlijke zomerse dag!

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

VOORWOORD/JULI
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 nederlandbruist 
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Like ons op Facebook/De Overbetuwe Bruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De 
Overbetuwe Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland 
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van 
glossy magazines die 39 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.
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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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-43093996.

Inhoud
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Maak deze zomer kennis met kunstenaar Nilton Moreira da Silva!
Nilton is beeldend kunstenaar en geboren in de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Een 
week lang is hĳ  te gast geweest in het museum en heeft hĳ  zich laten inspireren door 
twee tentoonstellingen; Inspirerend Afrika en Religie en Samenleving. Tĳ dens zĳ n 
bezoek zag hĳ  van alles wat hem inspireerde om zelf creatief aan de slag te gaan en 
deze ideeën heeft hĳ  uitgewerkt in workshops die jĳ  deze zomer met de hele familie 
kunt volgen in het museum. Kruip zelf ook in de huid van een kunstenaar, laat je 
inspireren door de verhalen van Nilton en doe mee aan de creatieve ateliers.

Maak deze zomer kennis met kunstenaar Nilton Moreira da Silva!
Nilton is beeldend kunstenaar en geboren in de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Een 
week lang is hĳ  te gast geweest in het museum en heeft hĳ  zich laten inspireren door 
twee tentoonstellingen; Inspirerend Afrika en Religie en Samenleving. Tĳ dens zĳ n 
bezoek zag hĳ  van alles wat hem inspireerde om zelf creatief aan de slag te gaan en 
deze ideeën heeft hĳ  uitgewerkt in workshops die jĳ  deze zomer met de hele familie 
kunt volgen in het museum. Kruip zelf ook in de huid van een kunstenaar, laat je 
inspireren door de verhalen van Nilton en doe mee aan de creatieve ateliers.
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HOUD JE 
HOOFD KOEL!

ZYXWV
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BRUIST/BODY&MIND

Steeds vaker hebben we er in ons land mee te maken: een hittegolf. Sommigen 
vinden dit heerlijk, maar voor degenen die er wat meer moeite mee hebben, 

zetten we een aantal verkoelende tips op een rijtje.

zoals ze ook in het buitenland doen. Moet je toch de 
zon in, smeer je dan in ieder geval regelmatig in.

KOEL HUIS Veel mensen blijven tijdens een 
hittegolf het liefste thuis, mits ze het daar een beetje 
koel kunnen houden. Onze tips: houd ramen en 
deuren overdag gesloten en doe de gordijnen dicht 
om het zonlicht zoveel mogelijk buiten te houden. 
Pas als het buiten afkoelt, zet je alles tegen elkaar 
open zodat er wat frisse lucht naar binnen kan. 
Ga overdag niet uitgebreid binnenshuis koken of 
bakken en vermijd het gebruik van elektrische 
apparaten, want ook die geven warmte af, zelfs als 
ze in de slaapstand staan. Trek dus zoveel mogelijk 
stekkers uit de stopcontacten. Met uitzondering 
van de stekker van de ventilator natuurlijk. Als je 
die op de juiste manier gebruikt, met een bakje (ijs)
water ervoor, produceert die een heerlijk verkoelend 
windje.

Misschien wel de meest logische, maar ook de 
belangrijkste tip: drink veel! Ook al heb je geen 
dorst, drink toch echt minimaal twee liter per dag 
en dan bij voorkeur (lauw) water. Géén koffi e of 
alcohol, want die belasten je lichaam alleen maar 
extra in de hitte. Ben je niet zo’n waterdrinker? Als 
alternatief zou je ook kunnen kiezen voor kruiden-
thee, vruchtenthee of karnemelk.

LUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Jouw persoonlijke 
hitteplan

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

thee, vruchtenthee of karnemelk.thee, vruchtenthee of karnemelk.

LUCHTIG EN LICHTUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de (wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Ook op zoek naar verkoelideeën?
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Maak een afspraak info@hgwoonidee.nl 
Edisonstraat 4, 6604 BV Wijchen
024 64 199 19 

Een mooie, kwalitatieve kastenwand op maat? Die optimale opbergruimte biedt en 

overal geplaatst kan worden? Wij hebben voor iedereen een kastenwand op maat 

die praktisch en gebruiksvriendelijk is. Uiteraard past deze perfect in uw interieur. 

Kom langs in onze showroom en laat u verrassen door de mogelijkheden!

www.winia.nl
www.hgwoonidee.nl

Schuifdeurkasten
Inloopkasten
Op maat
Verkrijgbaar in alle kleuren, maten en materialen. 

Maak een afspraak info@hgwoonidee.nl 
Edisonstraat 4, 6604 BV Wijchen
024 64 199 19 

Een mooie, kwalitatieve kastenwand op maat? Die optimale opbergruimte biedt en 

overal geplaatst kan worden? Wij hebben voor iedereen een kastenwand op maat 

die praktisch en gebruiksvriendelijk is. Uiteraard past deze perfect in uw interieur. 

Kom langs in onze showroom en laat u verrassen door de mogelijkheden!

www.winia.nl
www.hgwoonidee.nl

Schuifdeurkasten
Inloopkasten
Op maat
Verkrijgbaar in alle kleuren, maten en materialen. 
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HAWAIIAN TROPIC 
AFTER SUN 
COOLING ALOE GEL
Na een dag heerlijk liggen zonnen, is een 
goede naverzorging natuurlijk belangrijk. 
Met dit nieuwe product van Hawaiian Tropic 
verzorg je je huid en houd je je kleurtje wat 
langer vast. Deze nieuwe after sun cooling 
aloë gel verzorgt en hydrateert je huid met 
een verfrissende formule. Precies wat je 
nodig hebt na een zonnige dag. 
hawaiiantropic.com

Ook deze maand hebben we Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze lezers. samengesteld voor onze lezers. 
Neem een kijkje op Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersactieswww.nederlandbruist.nl/lezersacties
en profi teer van mooie kortingen en profi teer van mooie kortingen 

bij onze bruisende ondernemers.bij onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

Molenstraat 120, Nijmegen
www.bubblebarnijmegen.nl

 bubblebarnijmegen
 bubblebarnijmegen

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

#bubblebar

LEZERSACTIE*

www.bubblebarnijmegen.nl TAG #BUBBLE

Vier de
zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!zomer!

Vier de
zomer!

Vier de

LEZERSACTIE *
Bruisende strandstoel
Heerlijk op het strand genieten van het 
mooie uitzicht. Een licht briesje, het 
geluid van de zee en je voeten in het 
zachte zand. Dit is natuurlijk het fi jnst in 
een comfortabele opklapbare strandstoel 
van Nederland Bruist. Hang lekker 
achterover pak rustig een boek of kijk toe 
hoe de kinderen - of je hond - zich met 
ballen en schepjes vermaken. 

www.nederlandbruist.nl TAG #STOEL
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SHOPPING/NEWS

SCHELDEBROUWERIJ 
ZEEZUIPER
Tijdens een dagje aan zee kan een heerlijk koud 
biertje natuurlijk niet ontbreken. En wat is dan 
een betere optie dan de Zeezuiper van 
Scheldebrouwerij? Deze goudblonde tripel heeft 
subtiele tonen van koriander en een aroma van 
geel fruit met een fris droge tot licht zoete 
afdronk. Deze favoriet heeft onlangs nog een 
bronzen medaille op de zeer prestigieuze World 
Beer Cup ’22 (VS) gewonnen en werd in 2020 al 
verkozen tot ‘Beste Belgische Tripel’ bij de 
Londense World Beer Awards. De Zeezuiper is 
onmisbaar voor een sprankelende zomer! 
www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Vier de
zomer! 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

HALLMARK
Hallmark versterkt waardevolle relaties door jou te inspireren 
je hart te laten spreken, iedere dag opnieuw. Een kaartje kan 
namelijk ook op de kleine 
momenten, zoals om je 
vriendinnen te laten weten dat 
ze er goed uitzien, lief zijn of 
trots op zichzelf mogen zijn. 
Juist in de zomerperiode 
wanneer mensen 
onzeker zijn over hun 
uiterlijk. Want iedereen 
is mooi zoals die is! 
www.hallmark.nl

LEZERSACTIE*
Bruisende strandbal
Met een strandbal kies je voor gegarandeerd 
plezier thuis in de tuin, bij het 
zwembad of aan het 
strand. Zowel jong 
als oud kan er uren 
speelplezier mee 
hebben. Ga je een 
dagje naar het 
strand of 
zwembad, dan is 
deze bal altijd leuk!

www.nederlandbruist.nl TAG #BAL

LEZERSACTIE *
20% korting op het 
boeken van de tuktuk
in juli-aug-sep
Boek de tuktuk van Hemels (H)eerlijk 
IJs tussen 1 en 31 juli en ontvang 
20% korting. Gebruik de code “hemelsezomer” 
bij de boeking. Dat wordt een zomer vol met 
heerlijke ijsjes.

TAG #HEMELSEZOMER

Laauwikstraat 12, Lent
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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

Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een snipperdag!
 Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en 
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,  
 waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart. 
 Op nummer één van de top drie om stress te verminderen  
staat muziek luisteren. Tv kijken en een warm bad 
  of warme douche nemen staan op twee en drie.
Vakantie is niet meer weten welke dag het is 
 en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.

Ontstressen gaat automatisch op een 
trampoline of springkussen en tijdens spelletjes 
of hilarische situaties. Dus neem je leven minder 
serieus en speel meer!
Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie  
  opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!

ZYXWV
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Kom genieten van gegrild vlees vanaf onze

KAMADO  BBQ

Griftdijk 201, Nijmegen
024 - 20 49 400

www.brasserie1910.nl

Geopend van donderdag t/m maandag 
vanaf 11:30 uur
De keuken is geopend tot 21:00 uur

Brasserie 1910 is dé plek waar Nijmegen en omstreken met elkaar afspreekt voor 
koffi  e, lunch diner of borrel. Bij ons staat de behoefte van de gast centraal!

We hebben een nieuwe lunch- en dinerkaart!
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Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

Dan is de Cube Exclusive Plus multifunctionele luxe prefab 
woning vast wat voor jou. Dit model kan op ieder kavel, nieuw 
of bestaand, ingezet worden als recreatiewoning, hoofdverblijf, 

mantelzorgwoning of zelfs als volledig belasting aftrekbaar kantoor 
aan huis of praktijkruimte. 

Dit t a tko!

INVESTEREN OF RECREËREN

Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

CUBE EXCLUSIVE PLUS IS DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK!
Door de elektrische cv-ketel, HR++ glas en bij te leveren zonnepanelen 
is de Cube Exclusive Plus volledig energieneutraal uit te voeren. Ook het 
optioneel in het plafond ingebouwde climate systeem, waarmee je de 
woning in een mum van tijd koelt en verwarmt, draagt hieraan bij. Heb je 
al een gasaansluiting en wil je de woning hier toch op aansluiten? Ook dat 
is mogelijk. De woning wordt standaard geleverd met kunststof kozijnen 
en kunststof gevelbekleding. Dit maakt de gehele woning nagenoeg 
onderhoudsvrij.

STANDAARD GELEVERD:
• Complete keuken met vaatwasser, 

vriezer, koelkast en combi-oven. 
• Badkamer met ruime inloopdouche en 
 badmeubel met ingebouwde wastafel. 
• Seperaat toilet, cv ruimte, meterkast, 
 wasruimte en opbergruimte.

OPTIONEEL:
• Meubelpakket
• Climate systeem
• Zonnepanelen
• Jacuzzi, hottub of sauna
• Tuinaanleg
• Plaatsing

VRAAGPRIJS
N.O.T.K.,- incl. btw en 
v.o.n. (kavel en bungalow)

SLAAPKAMERS
2 of 3

GROOTTE
65-84 m2

CHALET
Op bestelling leverbaar

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO

of kijk op www.investrecreatie.nl

Dit t a tko!
NIEUWSGIERIG? 
We laten deze bungalow graag aan je zien. Neem contact met ons op door 
te bellen, whatsappen of te mailen naar David Kolla via +31 6 4643 8643 
of david@investrecreatie.nl. Dav la

INVESTEREN OF RECREËREN

Heb je zelf nog specifi eke 
wensen? Aarzel niet en vraag 
naar de mogelijkheden!
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Het kan zijn dat Bianca je bekend 
voorkomt, ze runde namelijk ooit samen 
met Michael van der Plas (de ex van 
Barbie) café de kleine Voom Voom en ze 
is bekend van de RTL5 serie La 
Carihuela. Sinds 2015 runt ze haar eigen 
discotheek Voom Voom. “Echt zo’n 
ouderwetse familiediscotheek 
waar mensen van alle leeftijden 
komen. Ik vind het heerlijk om 
in Spanje te wonen. Zo lang 
het kan, blijf ik hier dan ook, ik 
voel me hier helemaal thuis.”

Wanneer we elkaar spreken, is haar stem 
hees, de avond ervoor is ze fl ink door-
gezakt. Het is tekenend voor hoe ze is: 
“Ik ben 47 jaar, maar ik voel me 20”, 
zegt Bianca lachend. Haar levensmotto 
is ‘pluk de dag’. “Je weet immers nooit of 
het je laatste is. Op het strand genieten 
van de zon, wandelen, uit eten gaan, een 

drankje drinken in het café… Ik vind het 
allemaal leuk om te doen. Hoe ik mezelf 
zou omschrijven? Ik ben spontaan, vrolijk 
en houd van gezelligheid. Bovendien kan 
ik heel druk en energiek zijn. Met mij is 
het in ieder geval nooit saai, er is altijd 
iets te beleven.”

Bianca zoekt dan ook geen type 
dat om 17.00 uur van het werk 
komt en vervolgens op de bank 
gaat hangen. “Het is fi jn als je 
net als ik een levensgenieter 
bent en van het vrije leven 

houdt. Tegelijkertijd zoek ik ook een 
maatje waar ik mee kan praten. Je moet 
ook vooral niet jaloers zijn. Verder vind ik 
het belangrijk dat je je leven op orde 
hebt, net als ik. Er is niet één bepaald 
type waar ik op val, als je jezelf maar 
goed verzorgt. Uiteindelijk gaat het 
echter toch om de klik!”

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

Bianca zoekt

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek 
graag aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. 

In juli stellen we Bianca Meivogel aan je voor. Zij woont in een 
bruisend vakantiedorp in Zuid-Spanje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar info@la-bianca.com

‘VOOR MIJ IS 
ELKE DAG EEN 
FEESTJE’

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
165 CM

BRUISENDE/VRIJGEZEL

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.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KORAALRIF 
Op het grootste vrij toegankelijke 
evenement van Nederland laat heel 
Nijmegen zien wat de stad in huis 
heeft: kies uit ruim duizend 
optredens verdeeld over maar liefst 
veertig verschillende podia. Er is 
voor ieder wat wils, of je nu van 
pop, klassiek, rock, techno of jazz 
houdt. Een groot feest vier je samen 
met anderen en reken maar dat dat 
tijdens de Vierdaagsefeesten goed 
komt. Feest samen met anderhalf 
miljoen andere bezoekers die 
gedurende zeven dagen in 
Nijmegen te vinden zijn. De 
Vierdaagsefeesten starten dit jaar 
op zaterdag 16 juli en eindigen, 
samen met de Nijmeegse 
Vierdaagse, op vrijdag 22 juli. 
Kijk voor meer info op 
www.vierdaagsefeesten.nl.

D AGJE UIT
VIERDAAGSEFEESTEN 
NIJMEGEN

FILMPJE KIJKEN
ZWANGER & CO

Paula Visser wordt door de weduwe van 
haar kennis Jim om hulp gevraagd. Zeven 
jaar geleden werd Jim in verband gebracht 
met de verdachte dood van zijn assistent 
Lucy. Om Jims naam te zuiveren moet 
Paula er tijdens haar reis door Amerika 
samen met privédetective Stewart achter 
zien te komen wat er met Lucy is gebeurd. 
Terwijl Paula en Stewart het leven van een 
vrouw die zo onzichtbaar mogelijk door het 
leven ging proberen te ontrafelen, worden 
zij met harde hand tegengewerkt. Wanneer 
hun zoektocht hen van Los Angeles naar 
Mexico leidt, komt een noodlottige 
confrontatie steeds dichterbij…
KORAALRIF van Suzanne Vermeer is 
vanaf 26 juli verkrijgbaar.

Vier zwangerschappen, (bijna) moeders, 
vaders en (overgroot) opa’s, allemaal in één 
familie. Van twintigers die er onbezonnen 
aan beginnen tot een moeder met 
empty-nest syndroom die er alles aan wil 
doen om nog een keer te kunnen genieten 
van een baby. Alle vormen én uitdagingen 
van het ouderschap komen aan bod. Ga er 
maar aan staan om als 60-plusser in je 
eentje te zorgen voor je tweede leg, of tegen 
alle adviezen van je moeder en zus in 
eindelijk toch zwanger te worden van een 
spermadonor, om daarna de liefde van je 
leven tegen te komen… ZWANGER & CO is 
vanaf 7 juli te zien in de bioscoop.
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Zelfliefde kun je leren
Het lijkt wel een trend: zelfl iefde. In mijn ogen 
een prachtige trend! We leren meer van 
onszelf te houden. Jezelf op nummer één 
zetten. Soms is het lastig om jezelf 
bovenaan te zetten. We zijn bang dat 
anderen ons dan niet meer aardig vinden. 

Vind je jezelf wel aardig genoeg? Dan zou het 
namelijk niks uit moeten maken wat anderen 
denken. De belangrijkste relatie is die met jezelf. 
Hoe leer je van jezelf te houden? Bekijk eerst de 
energiebalans van je relaties. Welke geven energie? 
En welke vriendschappen kosten energie? Jezelf 
opladen is namelijk heel belangrijk. 

Start daarna met dankbaarheid. Benoem dagelijks drie 
dingen waarvoor je dankbaar bent. Laat je telefoon liggen 
en mediteer. Kijk jezelf daarna aan in de spiegel en 
benoem drie dingen waar je trots op bent. Stap onder 
de douche en bedenk hoe je agenda eruitziet. Ga je 
dag langs en vul deze met positieve gedachtes.

Het is vanaf nu verboden om te klagen. Zet je 
negatieve gedachtes om in positieve gedachtes. 
Je zult merken dat je wereld verandert.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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Maak deze zomer kennis met kunstenaar Nilton Moreira da Silva!
Nilton is beeldend kunstenaar en geboren in de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Een 
week lang is hĳ  te gast geweest in het museum en heeft hĳ  zich laten inspireren door 
twee tentoonstellingen; Inspirerend Afrika en Religie en Samenleving. Tĳ dens zĳ n 
bezoek zag hĳ  van alles wat hem inspireerde om zelf creatief aan de slag te gaan en 
deze ideeën heeft hĳ  uitgewerkt in workshops die jĳ  deze zomer met de hele familie 
kunt volgen in het museum. Kruip zelf ook in de huid van een kunstenaar, laat je 
inspireren door de verhalen van Nilton en doe mee aan de creatieve ateliers.

Maak deze zomer kennis met kunstenaar Nilton Moreira da Silva!
Nilton is beeldend kunstenaar en geboren in de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Een 
week lang is hĳ  te gast geweest in het museum en heeft hĳ  zich laten inspireren door 
twee tentoonstellingen; Inspirerend Afrika en Religie en Samenleving. Tĳ dens zĳ n 
bezoek zag hĳ  van alles wat hem inspireerde om zelf creatief aan de slag te gaan en 
deze ideeën heeft hĳ  uitgewerkt in workshops die jĳ  deze zomer met de hele familie 
kunt volgen in het museum. Kruip zelf ook in de huid van een kunstenaar, laat je 
inspireren door de verhalen van Nilton en doe mee aan de creatieve ateliers.

Maak deze zomer kennis met kunstenaar Nilton Moreira da Silva!
Nilton is beeldend kunstenaar en geboren in de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Een 
week lang is hĳ  te gast geweest in het museum en heeft hĳ  zich laten inspireren door 
twee tentoonstellingen; Inspirerend Afrika en Religie en Samenleving. Tĳ dens zĳ n 
bezoek zag hĳ  van alles wat hem inspireerde om zelf creatief aan de slag te gaan en 
deze ideeën heeft hĳ  uitgewerkt in workshops die jĳ  deze zomer met de hele familie 
kunt volgen in het museum. Kruip zelf ook in de huid van een kunstenaar, laat je 
inspireren door de verhalen van Nilton en doe mee aan de creatieve ateliers.

Maak deze zomer kennis met kunstenaar Nilton Moreira da Silva!
Nilton is beeldend kunstenaar en geboren in de stad Rio de Janeiro in Brazilië. Een 
week lang is hĳ  te gast geweest in het museum en heeft hĳ  zich laten inspireren door 
twee tentoonstellingen; Inspirerend Afrika en Religie en Samenleving. Tĳ dens zĳ n 
bezoek zag hĳ  van alles wat hem inspireerde om zelf creatief aan de slag te gaan en 
deze ideeën heeft hĳ  uitgewerkt in workshops die jĳ  deze zomer met de hele familie 
kunt volgen in het museum. Kruip zelf ook in de huid van een kunstenaar, laat je 
inspireren door de verhalen van Nilton en doe mee aan de creatieve ateliers.
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Deze villa in aanbouw ligt op slechts vier 
minuten afstand van San Carlos, in de rustige 

urbanisatie Es Figueral. Halverwege de berg 
heeft het een uitstekend uitzicht tot aan Cala 
San Vicente. Voor liefhebbers van natuur en 

het noorden is dit de juiste plek!

De stijl van het huis zal zeer eigentijds zijn met 
een groot zwembad, vele zonnige terrassen, 

vier slaap- en badkamers, een enorme 
woonkamer met open haard, hoge 

schuifdeuren die naar het zwembad leiden, 
een kelder, een ruime garage en een berging.

Deze woning is uitstekend geschikt voor al 
diegenen die de rust en stilte van het noorden 

zoeken. Rondom deze geweldige villa, zal er 
genoeg ruimte zijn om een mooie tuin aan te 

leggen en een off-road parking.
Aangezien de villa nog in aanbouw is, zou u 

nog steeds in staat zijn om de gebruikte 
materialen te kiezen, na eigen smaak. 
Eigentijds design maakt deze Villa een 

top-property hier op Ibiza en een geweldig huis 
om je thuis te voelen tijdens je vakanties maar 
ook geschikt als permanent verblijf of tweede 

residentie.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

Villa in aanbouw met mooi uitzicht 
in Es Figueral

REFERENTIE KP1724
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 430 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 1.770 m²
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4
ZWEMBAD JA

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.900.000,-

2726
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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

Musical Dagboek van een Herdershond, naar de 
televisieserie uit de jaren zeventig, vertelt het 
verhaal van de jonge kapelaan Erik Odekerke die 
in 1914 toetreedt tot de gelovige gemeenschap 
van het Zuid-Limburgse Geleen. Hij probeert 
zich staande te houden, maar jaagt onbedoeld 
veel mensen tegen zich in het harnas. “Het 
verhaal van de mijnen en het katholieke leven 
van honderd jaar geleden raakt een bepaalde 
snaar bij de inwoners van Geleen en omstreken. 
Ik denk dat de musical daarom ook een succes 
is in Limburg. Het is zeg maar ‘ons verhaal’ ”, 
aldus Verlinde.

GROTE BELANGSTELLING BUITEN LIMBURG
Vanuit het hele land krijgt Verlinde de vraag of 

De spektakelmusical Dagboek van een Herdershond kende eind april in MECC Maastricht haar 
allereerste try-out. Dat de voorstelling echter vrijwel direct tot en met 17 juli zou worden 

verlengd, had Albert Verlinde niet durven dromen. “De eerste drie try-outs werden door het 
publiek beoordeeld met een 9,3. Tijdens de voorverkoop stond de teller al op 41.000 verkochte 

kaarten. Dat is heel bijzonder voor een nieuwe productie, vooral als je bedenkt dat mensen 
alleen nog maar een affi che gezien hebben.”

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 

“Het verhaal raakt een bepaalde 
snaar bij de Limburgers”

de musical ook elders kan worden opgevoerd. 
De helft van de bezoekers komt namelijk van 
buiten Limburg. “Dagboek van een Herdershond 
is opgezet als spektakelmusical. De productie 
kan niet op tournee. Op het hoogtepunt lopen er 
meer dan 120 mensen op het podium met een 
paard en wagen. Dat kan nooit in een regulier 
theater opgevoerd worden. Je hebt echt een hal 
nodig.”

Op de vraag of de musical ook na juli nog te zien 
is, laat de theaterproducent zich voorzichtig uit. 
“We hebben een optie voor nog één maand, 
maar laten we eerst maar eens die 150.000 
mensen tot en met 17 juli vermaken. Maar zeg 
nooit nooit…”, sluit de enthousiaste Verlinde af.

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 
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Julianastraat 20, Huissen
06-28174828  

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

Salon 
Balans

Samen op zoek naar 
ontspanning en balans. Ik 
zal je in jouw eigen proces 

begeleiden, zodat je weer in 
balans kunt komen en meer 
kunt genieten van het leven.

 Tijdens deze massage word je bewust van jezelf en alles 
wat je voelt. Hierdoor kunnen jullie samen aan de slag met 
het afvoeren van geblokkeerde energie. De balans in je 
leven wordt hersteld en je verlaat de salon als herboren.  

 Ontspanning 
 Heb jij jouw leven op een rijtje, maar 
kan je wel ontspanning gebruiken? Of 
kom tot rust en krijg nieuwe energie 
met een ontspanningsmassage. Je 
lichaam, geest en ziel zijn met elkaar verbonden. Wanneer 
je mentale klachten hebt, raakt je lichaam uit balans en 
vormt een aanslag op je lichaam. Daarnaast helpt een 
diepweefselmassage ook tegen fysieke pijn en/of stijfheid. 
En wat denk je van een hotstone massage? Een heerlijke 
massage waarbij warme olie en stenen worden verspreid 
over je gehele lichaam. Het geeft volledige ontspanning 
aan spieren en gewrichten. 

 Maak een afspraak en geniet! 

Meer dan
 een massage

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

“Een massage met
de juiste energie zorgt voor

de rust die je zoekt.”

MASSAGES

ENERGETISCHE HEALING

LIGHT CHANNELING

LEZERSACTIE
30 minuten 
MASSAGE

voor € 24,95

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

Duettes bij 
Willemsen Wonen 
Elst

H� l subtiel gefiltert daglicht!

Wij staan al 
meer dan 40 jaar garant 
voor een goed advies en 

kwaliteitsproducten voor je 
gehele woninginrichting.
Kom eens langs in onze 
showroom en bekijk de 

mogelijkheden voor 
jouw woning. 

Met onze ervaring en 
creativiteit creëren we 

samen met jou 
de sfeer die bij jouw 

karakter past.

RUIME KEUZE IN:

GORDIJNEN

INBETWEENS

OVERGORDIJNEN

VITRAGE

MAAR OOK

VLOEREN

RAAMDECORATIE
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Laauwikstraat 12, Lent
0653182553  |  0648014227  |        HemelsLekkerIJs
Openingstijden: ma. t/m zo. van 14.00 tot 21.00 uur 
0653182553  |  0648014227  |        HemelsLekkerIJs

Wij komen graag bij verjaardagen, jubileums, bruiloften, buurtfeestjes, condoleances... of als u gewoon een keer 
ijsjes wilt uitdelen!

Vanaf 20 personen. 
Kosten €4,95 p.p all inclusief. Wij komen tot 20 km vanuit Lent. 

ONZE 
TUKTUK IS 
TE HUUR

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

“Een 
persoonlijk 

  traject vormt
de basis voor 

  loopbaan-
coaching”

Voor ballonnen, 
feestartikelen en meer 
kun je terecht in onze 

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

www.typischjorisshop.nl 06-39816673
typischjorisevents@outlook.com
www. typischjorisevents.nl
typischjorisevents@outlook.comtypischjorisevents@outlook.com
www. typischjorisevents.nl

Ik luister...

Heb je het
even moeilijk?

Praten lucht op!
anoniem - dag en nacht

of chat via deluisterlijn.nl
0880767000
Bel

Help door 
te luisteren
anoniem - dag en nacht

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

Brigi�e en Bart
twee van onze 1.500 vrijwilligers

Help door 
te luisteren
anoniem - dag en nacht

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

Brigi�e en Bart
twee van onze 1.500 vrijwilligers
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1. Lowlander Bathbomb van HEMA, € 3,50 www.hema.nl
2. After Sun Cooling Aloe Gel van Hawaiian Tropic, € 16,99 www.hawaiiantropic.com   
3. Kids Protect & Hydrate zonnespray van Nivea Sun SPF 50+, € 21.99 www.nivea.nl

4. Leisure in Paradise van Simone Andreoli, € 135,- www.skins.nl
5. Soleil Protect Moisturizing Spray Lotion SPF 50 van ROC, € 20,95 www.rocskincare.nl

6. Sunglasses van Marc Jacobs, € 239,- www.specsavers.nl
7. New Shine Hair Rinse Pomegranate Vinegar van SABON, € 19,- www.sabon.nlCr
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Holiday proof
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Holiday proof
8. Color Riche Intense Volume Matte Lipstick van L’Oréal Paris, € 15,99  www.loreal-paris.nl

9. Lait Corporel van Biotherm x Pable Rochat, € 26,60 www.biotherm.nl
10. Lip Care Stick van Dr. Hauschka, € 8,- www.drhauschka.nl

11. Kerasilk Control Rich Protective Oil van Kerasilk, € 32,50  www.goldwell.com
12. Allover Triangle Bikini Navy Pink van Speedo, € 40,- www.speedo.nl 

13. Tropic Exotic Eyeshadow Palette – Welcome to the jungle – van Catrice, € 7,99 www.catrice.eu 
14. Tas Zcarrycot van Unisa, € 59,90 www.unisa-europe.com/nl

118

De vakantie staat weer voor de deur. 
Tijd om de koffers te pakken. 
Wat neem je zeker mee?

12 13

BEAUTY/NEWS

9 10

Holiday proof

14

8

Holiday proofHoliday proof
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HET IS
NET BUITEN-

SPELEN

BRUIST/LIFESTYLE

Met dit mooie weer kunnen we ons voorstellen dat je geen zin hebt om naar 
een warme, benauwde sportschool te gaan. Maar ja, je wilt wel in shape blijven 

natuurlijk. De oplossing? Blijf buiten sporten!

ziet er relaxed uit, maar vergis je niet, het is een 
heel uitdagende balansoefening, waarbij je je hele 
lichaam intensief gebruikt. De kans op in het water 
vallen is aanwezig, maar met warm weer is dat 
misschien alleen maar een extra pluspunt. En als je 
dan toch in het water ligt, kun je net zo goed even 
een stukje zwemmen. Weer een sportieve activiteit 
die je af kunt vinken.

TERUG NAAR JE KINDERTIJD Nog een optie: 
ga lekker skeeleren of rolschaatsen. Alleen of 
samen met anderen. Superleuk om te doen en 
ondertussen train je niet alleen je conditie, maar 
ook je been- en bilspieren. En ook longboarden 
is een aanrader. Net als hoepelen trouwens. Voor 
je gevoel ga je weer even helemaal terug naar je 
kindertijd, maar het is meteen een zeer effectieve 
work-out. Ontzettend goed voor je taille en je 
traint er ook nog eens je buik-, rug-, been- en 
bilspieren mee. Zo zie je maar weer: fi t worden is 
net kinderspel!

Bij buiten sporten zul je misschien al snel denken 
aan hardlopen, wandelen en fi etsen. Of je krijgt 
het beeld voor je van al die mensen die zich in het 
zweet werken tijdens een bootcampsessie in het 
park. Allemaal helemaal prima (en zeer effectief), 
maar er is nog zoveel meer. Zelfs sporten waarbij 
het eerder lijkt of je lekker buiten aan het spelen 
bent in plaats van aan het sporten.

LEKKER SPRINGEN Wat dacht je bijvoorbeeld 
van trampolinespringen? Is dat een sport? 
Jazeker! En nog een intensieve ook. Met een 
uurtje springen kun je zomaar vijfhonderd 
calorieën verbranden, zonder dat je het zelf door-
hebt. Hetzelfde geldt voor touwtjespringen. Dat 
houd je minder lang vol dan trampolinespringen, 
maar je verbrandt er dan ook sneller calorieën 
mee.

SUPPEN & ZWEMMEN Ook leuk om te doen: 
suppen! Heerlijk peddelen over het water. Het 

Fit worden én blijven 
is kinderspel

Hulp nodig om fi t te worden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

hebt. Hetzelfde geldt voor touwtjespringen. Dat 
houd je minder lang vol dan trampolinespringen, 
maar je verbrandt er dan ook sneller calorieën 
mee.

SUPPEN & ZWEMMEN
suppen! Heerlijk peddelen over het water. Het 
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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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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit van kunst en haar makers. Van 
schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, fotografi e 

tot digitale kunst. Transparantie, een open deur en 
innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 

kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

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.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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LOOKING/GOOD

De geur van 
de zomer

ONS REUKORGAAN PAST ZICH AAN AAN DE 
ZOMERSE EUFORIE. We vinden in de zomermaanden 
veel nieuwe ‘limited editions’ in de parfumerie: een eau 
de toilette met een lichte formule die speciaal voor het 
zomerseizoen is ontwikkeld. Soms zijn deze uitvoeringen 
een ‘light’-uitvoering van een reeds bestaand parfum; de 
zware ondertonen zijn afgezwakt en bloemige geuren 
voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES OF ZELFS 
PIGMENT VLEKKEN VEROORZAKEN in de zon. De 
alcohol in parfum, in combinatie met zon, kan zorgen 
voor reacties als rode bultjes, blaasjes of soms zelfs 
donkere vlekken. Spray eau de toilette tijdens de zomer 
dus niet op je huid, maar over je kleding of een beetje op 
je haar.

JE KUNT ‘S ZOMERS OOK OVERSTAPPEN OP DE 
BODYLOTION uit dezelfde lijn als jouw eau de toilette. 
Dit voelt verfrissend aan op de huid en geeft een niet al te 
overheersende geur af. Ook de douchegels, haarsprays 
en andere haar producten die in veel parfumlijnen te 
vinden zijn, omgeven je de hele dag met je lievelingsgeur 
zonder dat het al te opdringerig wordt. Zo verspreid jij 
deze zomer heerlijk subtiel jouw favoriete geur!

Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. We 
vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, kruidige 

parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.
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Dillenburg 6, Elst  |  info@depaja.nl  |  WWW.DEPAJA.NL  |  0481-849099

Voor het
lekkerste
Indische

eten!

TOKO, ETEN, 
AFHAAL & 
CATERING

TOKO, ETEN, 

BRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

De zon
op je snoet, maakt

heel veel goed!
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INGREDIËNTEN
250 ml volle melk

3 vanillestokjes
4 eidooiers

75 gr witte basterdsuiker
250 ml slagroom

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

BEREIDING
Verwarm de melk au bain-marie tot ongeveer 70 graden en laat hierin 
een opengesneden vannillestokje meetrekken.

Mix de eidooiers in een kom samen met de suiker tot een gelige, 
dikke massa. Schenk vervolgens al roerend het eimengsel bij de 
melk. Zet het vuur hoger en verwarm dit geheel ook au bain-marie tot 
ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 

Het is zomer. De zon schijnt, dus jij hebt zin in... IJS! Dat kun je deze maanden 
op vrijwel elke hoek van de straat kant-en-klaar kopen, maar wist je dat het ook 
heel makkelijk zelf te maken is? Hier geven we je een recept met vanillesmaak, 

maar natuurlijk kun jij ook zelf een smaak bedenken.

1 LITER - 12 UUR

Zelfgemaakt 
vanille roomijs

BRUIST/RECEPT

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-9-6.

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

Ook in juli zorgt Bruist 
ervoor dat jij weer lekker 

kunt puzzelen. Op je 
balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het 
strand. Vul de oplossing 

van de prijspuzzels in op 
onze website en maak  kans 

op leuke prijzen.

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

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 hittegolf.
De oplossing van vorige maand was rustig.

Maak kans op dit bruisende

Je bent toch niet je gedachten?
Maar wie of wat ben je dan wel, is  
dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het 
resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 
In Je Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van 
je gedachten en hoe je door middel van die gedachten je 
dagelijks leven vormgeeft.

resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 

boek van 
Michael 
Pilarczyk

PUZZELPAGINA

boek  
lezen  
calorie 
fajah 

afvallen 
zomer 
body 
sporten

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

Maak kans op het 

boek van Faya 
Lourens
Killerbody
Lifestyle 
Ontwikkel jouw eigen killerbody! 
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.

Ontwikkel jouw eigen killerbody! 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus 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




