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Johan Goossens:
‘Ik hou ervan als
mensen eerlijk zijn’

Maak een
frisse start!

De comeback
van de loafer
Op het moment dat ik dit
schrijf vallen de mussen van
het dak en ondertussen komt
de najaarscollectie ook alweer
volop binnen. We zijn terug
van vakantie en we maken ons
klaar voor een nieuw seizoen!

schoenen

Eerlijk is eerlijk: ik geniet heel graag nog even van
het mooie weer. Ik moet nog even niet denken aan
warme winterboots, maar dat hoeft ook niet, want
we hebben een hoop items die je nu al draagt.
In onze collectie vind je weer allerlei gave sneakers
en loafers. De loafer maakt al een paar seizoenen
een comeback. Ik ben dol op deze heerlijke
makkelijke instappers. Ze hebben vaak toffe
kettingen op de klep en we hebben veel mooie
materialen in onze collectie.
Een ware eyecatcher is de roomwitte
gecapitonneerde instapper van DL Sport.
Loafers stralen luxe en vrouwelijkheid uit én
hebben comfortabele platte zolen. We hebben

er voor dit najaar dan ook veel ingekocht, ook
met uitneembaar voetbed én in verschillende
wijdtematen. Ze combineren makkelijk met wijde
pantalons, een mooie jurk of gewoon onder jeans.
Kortom, onmisbaar in de garderobe dit najaar én
ook al ﬁjn als het ’s avonds afkoelt op een mooie
zomerdag.
Geïnspireerd? Kom eens snel kijken in onze winkel
of op onze webshop!

Natalie Jagtenborg
Eigenaresse
Theo Jansen Schoenen

Passage Molenpoort 2, Nijmegen 024-6844263 | www.theojansenschoenen.nl
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Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste
mensen is het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen
vol frisse moed, maar er zijn ook heel wat mensen die hier
minder enthousiast van worden. Behoor jij tot die laatste groep?
Dan heb je misschien wel last van de vakantieblues. Je leest er
meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Bruisende lezer,

Like ons op Facebook.com/NijmegenBruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan.
Nijmegen Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van
glossy magazines die 39 verschillende edities uitgeeft in
Nederland, België en Spanje.
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Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan
Goossens. Hij staat te trappelen om deze maand weer het theater
in te gaan met zijn show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview
dat we met hem hadden. Goede tip voor als jij wel last hebt van
zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: reserveer kaartjes voor deze show.
Dan heb je iets om naar uit te kijken en daar word je automatisch
een stuk vrolijker van.

32

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt
voor onze bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan
ook enthousiast en delen maar al te graag hun inspirerende
verhalen. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder!

DE OVERBETUWE

Lea en Marcel Bossers

Inhoud

RIJK VAN NIJMEGEN
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl
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Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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VOORZIE JE DROMEN VAN
EEN STAPPENPLAN

Zo maak je een
frisse start

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiekiekjes hangen aan de muur en de wekker
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen
hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start.
Het grootste deel van de werknemers voelt zich na
een paar weken welverdiende vakantie als herboren
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je
na de vakantie?

E

F

B

C D

H

I

J

K

L M N

Q

R

S

V W X

Y

Z

O P

T

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie,
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie prettig
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven.
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een
knus terrasje in de stad.

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt
door velen gezien als een moment om na te denken
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken,
meer sporten, gezonder eten, op de ﬁets naar mijn
werk, een volgende carrièrestap maken of een
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te
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houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat
met het kopen van een boek of ga lunchen met een
vriend.

U

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats
van een lange, kan ook een positief effect hebben
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om
naar uit te kijken.

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
8
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Nieuwbouw in Escharen

Het hele proces is stap voor stap doorlopen, beginnend met
het ontwerp van de woning. Lisa had een bepaald type huis
op het oog, maar het bleek dat dit niet goed op haar kavel
gesitueerd kon worden. Onder begeleiding van architect
Marino van Roscobouw is er een nieuw ontwerp gemaakt,
waarin de mooiste elementen van het eerste type woning
terugkomen en ook specifieke wensen van Lisa zijn
verwerkt, zoals een grote hal, drie hoge ramen in het
trappenhuis en grote open ruimtes beneden. Een huis op
haar maat!

dat gaf een stukje rust in deze hectische en onzekere
tijd.” Het resultaat mag er zijn, tijd voor verdiend
onbezorgd genieten.

Een vast aanspreekpunt
Lisa van Dongen mag met
recht trots zijn op haar huis.
Niet alleen wat betreft het
ontwerp en de sfeer die de
woning uitstraalt maar ook
vanwege het feit dat ze dit
met name in haar uppie, slechts
28 lentes jong, heeft neergezet!

Roscobouw ontzorgt

Haar woning in Escharen staat op een kavel dat vroeger
behoorde tot het land van haar (groot)ouderlijk huis. Een
boerderij waar haar opa begonnen was met het houden van
koeien en varkens en uiteindelijk is overgenomen door haar
ouders. De roots van de familie en dus ook van Lisa zitten
dus stevig verankerd in deze grond, een mooi detail hierbij
is dat de nieuwe woning van Lisa tegenover het huis van
haar oma staat. Vanwege de voorgeschiedenis van de kavel,
heeft Lisa een lange tijd kunnen wennen aan het idee dat zij
hier haar eerste eigen huis zou gaan bouwen. “Ik heb ook
best wel getwijfeld, ik was nog druk bezig met mijn studie
en dan komen vragen als “Wil ik dit wel echt?” of “Hoe ga ik
dit allemaal doen?” wel af en toe naar boven”, aldus Lisa.

Vanwege haar drukke bestaan en het feit dat ze dit avontuur
in haar eentje aanging, zocht ze een partij die haar tijdens dit
proces zoveel mogelijk kon ontzorgen. “Mijn broer heeft heel
veel zelf geregeld en was erg betrokken bij alle bouwfases
van zijn huis, ik wou dat liever niet, ik wou zo min mogelijk
zorg en Roscobouw heeft dit van begin tot het einde voor
mij kunnen wegnemen. Na een oriënterend gesprek bij
Roscobouw was er meteen een goed gevoel, het verhaal was
helder en ook reëel. Ik kreeg te horen dat er met al mijn
wensen rekening gehouden zou worden maar tegelijkertijd
waren ze ook heel transparant wat er wel of niet zou kunnen
om binnen de regelgeving en budget te blijven.”
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Tijdens het bouwen van een huis moeten veel keuzes
gemaakt worden en komt er veel op je af, hierbij had
Lisa niet alleen veel steun van haar ouders maar ook
van Roscobouw. “Je wordt goed begeleid tijdens de
verschillende fases, de keuzes moet je uiteindelijk zelf
maken maar het is fijn dat alles omkaderd wordt van
tevoren, dat maakte het voor mij makkelijker.”
Een onderdeel van de werkwijze van Roscobouw is dat er
altijd een vast aanspreekpunt is, zo blijven de lijntjes kort en
de communicatie helder, dit draagt bij aan een zo efficiënt
mogelijk bouwproces. Dat alles voorspoedig is verlopen
blijkt wel uit de bouwtijd, in april 2020 is er gestart en in
november 2020 was de oplevering van de woning.
Lisa: “Er was mij wel verteld dat het snel zou gaan, dat het
zo snel ging had ik wel gehoopt maar niet verwacht.”

Onbezorgd genieten
Op de vraag waar ze het meest trots op is kan ze geen
éénduidig antwoord geven, maar naast de hal, de stalen
deuren en de keuken is ze met name ook erg blij met haar
badkamer. Deze is met twee openslaande deuren
verbonden met haar slaapkamer en geven haar na een
drukke werkdag een spa-gevoel aan huis. En dat kan ze wel
gebruiken. “Het was een druk jaar, zeker ook in combinatie
met mijn werk in de zorg, ik had al genoeg zorgen zonder
de bouw van mijn huis. Maar ik heb altijd geweten dat Ruud
en Paul van Roscobouw alles voor mij in de gaten hielden,

www.roscobouw.nl
0412 455 501
info@roscobouw.nl
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DE SLIMME REISTAS *
voor trendy vrouwen

Fashionable arriveren bij
de vrijmibo of
superchique naar die
nieuwe kofﬁetent om de
hoek? Met de Union Flow
cruise je soepel door de
stad. Met deze
lichtgewicht, aluminium
ﬁets steel jij
gegarandeerd de show!
www.union.nl

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags,
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

BodabagsFashion |

@bodaszilvia

www.bodabagsfashion.myshopify.com
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DE UNIEKE
INTERIEURCOLLECTIE VAN

UNION – FLOW OLD RED
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e
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Doe
mee en
win

KENWOOD
– MULTIPRO GO

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze?
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,...
Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de
website en ontdek de verschillende
workshops lederbewerking.

www.artistiki.be

VAN
€ 49.95

NU VOOR

€ 39,95

www.kastaccessoires.nl

WEES UNIEK EN CREËER HET
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE!

Ook deze maand hebben we
weer enkele Bruist Deals
samengesteld voor onze
lezers. Neem een kijkje op
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en proﬁteer
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST
Overzichtelijk opbergen van 54 paar
schoenen met dit extra grote en afsluitbare
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande
uit metalen buizen met kunststof verbindingsstukken en een hoes van een hoogwaardige
ademende stof met een dubbele ritssluiting.
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer
uit elkaar te halen.
De afmetingen van dit uiterst handige en
voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

Kom thuis in jouw droomwoning.
Creëer een persoonlijk stukje paradijs
met de unieke meubelstukken van
Liv’in Room 121. De combinaties van
kleuren en materialen zorgen
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek
de hele collectie in onze webshop of
breng een bezoek aan onze
meubelwinkel in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Heerlijke

SHOPPING/NEWS
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Na een vakantie vol eten buiten de
deur is het stiekem toch wel heel ﬁjn
om zelf weer in de keuken te staan. De
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt
dit gemakkelijk door de eenvoud van
een hakmolen te combineren met de
prestaties van een keukenmachine
en een grenzeloze capaciteit.
www.kenwoodworld.com/nl-nl

LEZERSACTIES*

LEZERSACTIE*

Like de
Facebookpagina van
Nederland Bruist en van
het magazine uit jouw
regio. Tag je vrienden in
dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte zijn van
deze leuke actie!

Cheerful Merlot

YES! Lekkere wijn die ook nog eens
bijdraagt aan wat belangrijk is: een
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll
Foundation & Made Blue doneren zij
per verkochte ﬂes 750 liter schoon
drinkwater aan communities in
Afrika. Bovendien is de wijn 100%
biologisch, vegan en hartstikke
lekker. Daarom is The Good Wine,
goed voor jou en voor een ander!

Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl
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www.thegoodwine.nl TAG #ROOD
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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!

Ben jij een
theaterliefhebber?
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.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biograﬁeën,
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

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

De kolibrie wordt ook wel de helikopter

onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

13% van de hoogopgeleiden

Robert-Jan Egberts | Van Welderenstraat 10, Nijmegen | 024-3030040 | Info@gallery024.com | www.gallery024.com
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bezoekt een alternatieve genezer
zonder bewijs dat het werkt.
Kleine kinderen hebben vooral veel
slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen
rekenen op meer aanbidders
dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het
ﬁjn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
Het meest gebruikte wachtwoord is
123456. De helft van de Nederlanders
verandert zijn wachtwoord nooit.
Door je iets in te beelden kun je
daadwerkelijk beter worden in een taak.
17
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Van cosmetische behandeling
tot complete gebitsrenovatie
Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn?
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag
verder. Hier werken specialisten op verschillende
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde,
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen.
Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De
specialist kan adviseren over de beste ingreep of
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond
en mooi te maken, onder andere met protheses,
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.
Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag
mee over een passende oplossing. Samen met jou
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte
verrassingen komt te staan.
Wil je je als reguliere patiënt
inschrijven voor je normale
check-ups, dan kan dat ook
bij CDC.

Hoe gezond is
jouw tandvlees?
T est het hier

Jouw lach, onze passie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek,
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

Ontstoken tandvlees?

Wist je dat...
CDC op Feedback
Company meer dan
5.000 reviews heeft
met een score van 8.8!

Kom altijd in actie!
Gingivitis
Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse,
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van
tandenstokers, ragers en/of ﬂosdraad tussen de tanden en
kiezen te voorkomen.

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het
tandvlees.

Ontstoken tandvlees voorkomen

Verwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis.
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne
erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld
door het verkeerd of zelfs laks omgaan met
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit
tweemaal per dag te poetsen, minstens een
half uur na de maaltijd en voor het slapen
gaan. Het liefst met een zachte elektrische
tandenborstel. Ook de reiniging met
tandenstokers, ragers of ﬂossdraad is
dagelijks nodig om tussen de tanden te
reinigen.
Het is heel belangrijk om minimaal
twee keer per jaar naar de tandarts
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker

Parodontitis

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan
genezing!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

VOLOP GENIETEN...
Chocola Belga maakt zelf verse bonbons, chocolade, truffels, macarons
en ijs dit alles zonder conserveermiddelen en met de meest verﬁjnde
ingrediënten wat resulteerde in een zuivere, krachtige smaak.
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van ambachtelijke
chocoladeproducten, zoals bonbons, truffels en showstukken.
Ook kunt u in onze sfeervolle winkel terecht voor ﬁjne koekjes, nougat
en andere snoeperijen. Met valentijn, pasen, sinterklaas en kerst
presenteert Belga steeds originele creaties.
Daarnaast maken wij ook zelf de lekkerste ijsjes
gedurende het ijsseizoen.
Dagelijks verse smaken die niet te versmaden zijn en de
vruchtensmaken (sorbet) worden met vers fruit bereid.

Bestel telefonisch via nummer: +31(06) 62 449 05 63 of bezoek een van onze winkels
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gedragen door het
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van
onze beschermers uit een andere
dimensie.
Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel
de betekenis op. Ik voel me omringd door
beschermers en gidsen die mij helpen in het
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen.
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.
Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.
Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik
ga even de betekenis opzoeken!

Liefs, Fajah
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BLOG/FAJAHLOURENS
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FILM BY THE SEA

Van 9 tot en met 18 september
2022 beleeft ﬁlmfestival Film by the
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en
kan een breed publiek genieten van
ruim honderd ﬁlms uit alle hoeken
van de wereld. Film by the Sea
opent dit jaar met de
spraakmakende Britse komedie
Good Luck to You, Leo Grande,
waarin Emma Thompson een vrouw
van middelbare leeftijd speelt die
een sekswerker inhuurt. Daarnaast
zijn er ook dit jaar weer de Specials,
waaronder het ﬁlmconcert van de
ﬁlmklassieker Blood and Sand in de
Sint Jacobskerk te Vlissingen,
uitgevoerd door pianist Daan van
den Hurk, bijgestaan door
ﬂamencogitarist Tijn van der
Sanden en drums/percussionist
Frank van der Star.
www.ﬁlmbythesea.nl

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

BINNEN/BUITEN

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt
prima en de kinderen zijn groot en klaar
om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds
alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op
het moment dat ze slecht nieuws krijgt,
komt dochter Sacha thuis en stelt haar
verloofde aan haar voor. Soof grijpt het
huwelijk van haar dochter met twee
handen aan om haar kop in het zand te
steken. Soof moet echter leren zelf ook
eens hulp toe te laten, dat haar familie
van haar houdt en dat ze die hulp meer
dan waard is. SOOF 3 is vanaf 15
september te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE
Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier,
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder
kwam om bij een auto-ongeluk en door het
verdriet greep zijn vader naar de ﬂes.
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch,
een kluizenaar die op de top van een hoge
heuvel woont, met een mysterieuze
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie
doet klusjes voor meneer Bowditch en
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na
met een verhaal dat niemand ooit zou A B C
geloven: in de schuur zit een poort naar
HeenI J
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van
Stephen King is vanaf 6 september O P Q
verkrijgbaar.
V W X
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Indiaas eten voor fijnproevers
Als u op zoek bent naar aromatisch, royaal gekruide,
uiterst heerlijke Indiase gerechten, hoeft u niet ver te
reizen. Bij Annavilaas bieden we het meest authentieke
Indiase eten dat door de eeuwen heen is geëvolueerd, met
een nieuwe draai. Proef onze rijke authentieke Indiase
recepten, samengesteld door getrainde chef-koks en
ervaar het culturele eten van India.
Beschouwd als een van de snelst
groeiende restaurantketens, hebben
we vestigingen in Nederland
(Amsterdam), VAE (Dubai) en India
(Chennai, Coimbatore, Kochi). We
zijn ook van plan om onze restaurants
wereldwijd uit te breiden.
Annavilaas is een Indiaas vegetarisch
multi-cuisine restaurant met
veganistische opties om u te dienen
van de aromatische ﬁlterkofﬁe tot
heerlijke mango lassi, van dosas tot
rotis, van Zuid/Noord-Indiase thali tot
veg biryani en van kavuni sweet tot
gulab jamoon. Kom en geniet van de

Elk van de gerechten wordt bereid met
kruiden en verse ingrediënten om de beste
eetervaring te creëren.

authentieke, traditionele gerechten in Annavilaas
die je zullen herinneren aan de Indiase smaken.
We blijven sterker worden door onze consequente
focus op de juiste dingen, zoals hoogwaardige
ingrediënten, betaalbare prijzen en geweldige
klantenservice. Dat is de reden waarom Annavilaas
het Indiase vegetarische multi-cuisine restaurant
voor ﬁjnproevers is geworden. We worden vaak
gevraagd naar het geheim van ons succes.

“Authentiek zijn en trouw aan onze roots, geen
consessies doen op het gebied van kwaliteit, geen
toevoegingen en onze klanten centraal stellen.”

Van Woustraat 117 - 119 , Amsterdam
+31 20 786 47 39
info@annavilaas.com
+31 616241351

Kom en ervaar het
verrukkelijke eten door ons brede
assortiment Indiase vegetarische
spreads bij Annavilaas!

Reserveer een tafel of
bestel online

www.annavilaas.com

Mooi nieuws! Bij Salon Flor, duurzame kapper in Nijmegen, hebben we een reﬁll bar van
Authentic Beauty Concept. Veel verzorgingsproducten worden helaas nog steeds veel verpakt in plastic. En helaas ook
nog te veel in de cosmeticawereld. Gelukkig komt daar steeds meer verandering in
en zijn wij erg blij met de Vegan Beauty Reﬁll bar in salon Flor.

!
w
u
e
i
N

Een Vegan Beauty Refill bar
in onze salon Flor!

Om het plastic gebruik te verminderen
kwam Authentic Beauty Concept met een
nieuw innovatief idee: neem je gebruikte
Authentic Beauty Concept refill fles mee.
Bij salon Flor in Nijmegen werken we met
de producten van Authentic Beauty
Concept. Deze producten bevatten
zorgvuldig gekozen vegan formules. Vrij
van siliconen, sulfaten en kunstmatige
kleurstoffen en minerale oliën. Als
duurzame kapsalon zijn wij continu bezig
om onze kapsalon nog duurzamer te
maken. Daarom zijn wij erg blij dat we
samenwerken met het Authentic Beauty Concept. Hun
initiatieven maken de cosmetica-industrie steeds duurzamer.
De refill bar
Met de komst van de refill bar, kunnen gebruikte flesjes weer
herbruikt worden. De flesjes van Authentic Beauty Concept

zijn gemaakt van 92% gerecycled plastic.
Deze flesjes hebben ook het 85%
bio-based PE-etiket. Dat laat zien dat het
een duurzaam product is. Het flesje gooi je
nu niet meer weg als het op is, maar neem
je opnieuw mee naar salon Flor. In onze
refill bar kunnen wij dan het flesje
hervullen met het product dat je gebruikt.
Meer weten over salon Flor
als duurzame kapper?
Ben je op zoek naar een duurzame
kapsalon in Nijmegen? Heb je vragen over
onze duurzame werkwijze en/of vegan producten? Of wil
je onze Authentic Beauty Concept producten thuis
gebruiken of cadeau doen?
Neem contact met ons op
of bel naar 024 38 88 322.

HAAR-VERWENNERIJ PUR SANG
In De Betouwstraat 18, Nijmegen | 024-3888322 |

salonﬂornijmegen | www.salonﬂor.nl
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THEATER.NL

Johan Goossens:

'Ik hou ervan als mensen
eerlijk zijn'
Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en
onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.
“Het is een mooie show, waarin het leven in de
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben,
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat
komt hier mooi terug”, aldus Goossens.
PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan
als mensen eerlijk zijn.”

Foto: Jaap Reedijk

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over
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zijn dan mensen met een andere baan. Een docent
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken.
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”
KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk
alles vertelde.”
Johan Goossens treedt vanaf september weer op
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst
op Theater.nl.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist
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RESERVEER VIA:
SANADOME.NL/
LATE-SUMMERSPA-DEAL
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BRUISEND/BEZOEK

“Je smaakpapillen zullen meer
dan aangenaam verrast zijn”

En eerlijk is eerlijk, de
Jamaican No beef Curry
smaakte voortreffelijk en
bij vegan stoofstukjes had
ik echt het idee dat ik
heerlijk gekruid en zacht
rundvlees aan het eten
was! Als toetje hebben we enorm genoten van
de Slutty Brownie en dat is echt een aanrader.

We werden hartelijk ontvangen door Raimunda
en onder het genot van een drankje in het
gezellige en sfeervolle restaurant kregen we
uitleg over de gevarieerde Creoolse menukaart,
waarbij zoveel mogelijk lokale en biologische
ingrediënten gebruikt worden.
Op donderdagavond staan diverse roti’s op het
menu, waarbij je de mogelijkheid geboden wordt
om te kiezen uit diverse Caribische roti’s en
curry’s. Ik koos voor de Classic Roti, een
versgebakken rotiplaat van tarwemeel gevuld
met gele spliterwten en Madame Jeannette. Mijn
dochter ging voor de glutenvrije variant van
cassavemeel en zoete aardappel met 2
verschillende curry’s: Surinaamse masala en
Jamaican no beef curry. De roti’s worden
geserveerd met kousenband, chana dahl en
Surinaams zuurgoed.

Kortom ik ben om, en dat op een prachtplek in
Nijmegen, in een heerlijke lichte ruimte met
uitzicht op het museumplein en daarachter het
Valkhof. Nog niet overtuigd? Ga het dan vooral
zelf eens ervaren. Je smaakpapillen zullen meer
dan aangenaam verrast zijn. “Niet voor niets is
hun motto: Get in hungry, Leave happy!” en dat
maken ze helemaal waar!
Raimunda, hartelijk bedankt voor je gastvrijheid
en heel graag tot een volgende keer.

Eigenaresse Raimunda had me al verteld dat ik
‘om zou gaan’ als ik een keer bij haar zou komen
eten en verzekerde mij dat ik het vlees zeker niet
zou missen!

Dat vegan ook superlekker kan zijn, bewijzen ze bij Veggie Galore in de Nijmeegse
Burchtstraat. En hier serveren ze niet zómaar vegan gerechten, maar gerechten die je
meenemen op ontdekkingsreis door de Creoolse keuken. Onlangs ben ik samen met
mijn dochter Michelle bij de klant Raimunda Carrilho van restaurant Veggie Galore
gaan eten. Mijn dochter is al jaren een vega-fan en ik liet vegetarisch eten eigenlijk
altijd aan mij voorbijgaan, omdat ik gek ben op een goed stuk vlees als ik uiteten ga.
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Een bruisende groet,
Frank van Geel

Veggie Galore
Burchtstraat 126, Nijmegen 024-7855032
Eigenaar: Raimunda Carrilho
www.veggiegalore.nl
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BEAUTY/NEWS
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In between

September is zo’n maand die net tussen de zomer
en de herfst bungelt. Het kan dus alle kanten opgaan.
We hopen natuurlijk op een heerlijke nazomer!

1. Rose Dunes Bath & Shower gel van Molton Brown, € 30,- www.moltonbrown.eu
2. Disney Villains Evil Queen Eyeshadow Palette by essence, € 10,99 www.essence.eu
3. SOS Lashes Serum Mascara, € 33,- www.clarins.nl
4. Intense Hydrating Mask van Embryolisse, € 24,95 www.douglas.nl
5. Natural Marine Collagen van Vida Glow, € 45,- www.thecofcosmetics.com
6. Fall in Colours Baked Bronzing & Highlighting Palette van Catrice, € 8,99 www.catrice.eu
7. Alien Goddess Intense Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 94,40 www.douglas.nl

8. Rouge Pur Couture The Bold van YSL, € 42,- www.ysl.com
9. Armani Code Parfum Eau de Parfum, vanaf € 87,- www.iciparisxl.nl
10. Regenerating Body Oil van ignae, € 112,- www.skins.nl
11. Face Serum van Costa Brazil, € 140,- www.skins.nl
12. Star Anise & Lavender Relaxing Fragrance Diffuser van Compagnie de Provence, € 40,80 www.babassu.nl
13. Scandal Le Parfum van Jean Paul Gaultier vanaf € 70,55 www.iciparisxl.nl
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Jacob Cohën,
gebreide trui
Jacob Cohën,
corduroy broek

NIEUWE COLLECTIE!
Mooie items voor de herfst, van merken als: MooRer, Santoni, Jacob Cohën

Santoni,
suède enkellaars
Bekijk de uitgebr
eide
collectie bij ons
in de
winkel of op onze
webshop.

Burchtstraat 22 en 30,
Nijmegen | 024 322 24 81
www.tijssenmode.nl
@Tijssenmode.nl
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Gezonde gemoedelijkheid
Voor acupunctuur kun je terecht bij het HeelHuus, dat sinds juli 2020 ook een deelvestiging in Nijmegen heeft: HeelHuus
Acupunctuur Nijmegen. Het HeelHuus is al jaren een gerenommeerd en laagdrempelig gezondheidscentrum. Het is een ‘huus’
midden in de samenleving en met beide benen op de grond, waar je in een geborgen en prettige sfeer weer ‘heel’ kunt worden.

Toepassingen

Gewone
Gezondheid…?!
Waar denk je aan bij acupunctuur? Aan naalden die pijn doen? In de vorm van een infuus-, injectie, inentings-, of
een verdovingsnaald? Een eerste keer bij een acupuncturist op de behandeltafel zet je je dan ook vaak schrap.
Bij de eerste prik houd je je adem in en je ogen stevig dicht… en vervolgens voel je er nagenoeg niets van en
valt het heel erg mee! Bij acupunctuur worden namelijk slechts heel dunne naaldjes gebruikt. Niet te vergelijken
dus met de bekende naalden uit het ziekenhuis en bij de tandarts. En ook deze zijn in werkelijkheid vaak veel
minder erg dan ze lijken.

• (pijn)klachten: artrose, reuma, hernia, neurologische
pijn, tendinitis, frozen shoulder, nek- en/of
rugklachten, hoofdpijnen, gezichtsverlamming
• huidaandoeningen: eczeem, acne, psoriasis,
urticaria, herpes, rosacea, alopecia, vitiligo
• hart- en vaatziekten: CAD, angina, HF
• maag- en darmproblemen: prikkelbare darm,
maag- of darmzweren, ziekte van Crohn, colitis
• gynaecologische klachten: menstruatie-,
zwangerschaps- en overgangsklachten
• slaap- of lichte emotionele verstoringen:
vermoeidheid, chronische stress
• kanker
• onbegrepen pijnklachten

Ricky Bochem, Acupuncturist Chinees Arts - Kruidengeneeskundige

Aili Deiwiks, Acupuncturist Kruidengeneeskundige

Drietal in disbalans
Daarnaast is acupunctuur zoveel meer dan het zetten van naalden. Het is een belangrijk onderdeel van Traditionele Chinese
Geneeskunde (TCG), een eeuwenoude en holistische manier van genezen. Hierbij wordt de mens niet slechts als een lichaam,
maar als een drie-eenheid van lichaam, geest en emoties gezien. Dit drietal is nauw met elkaar verbonden en beïnvloedt
elkaar voortdurend. Dit betekent dat een lichamelijke klacht kan ontstaan uit psychische of emotionele problemen en
omgekeerd. En dat een ziekteverschijnsel een ‘disbalans’ in de drie-eenheid is. Afhankelijk van de oorzaak en de diagnose
kunnen zowel ontspanningsoefeningen en adviezen voor eet-en leefpatroon als cupping (een vacuüm-techniek), moxa (een
warmte-techniek) en uiteraard het prikken met heel dunne en vrijwel pijnloze naalden worden ingezet. Met andere woorden:
met een gerichte acupunctuurbehandeling wordt je lichaam gestimuleerd om het natuurlijke evenwicht te herstellen.
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De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
T 0575 746046 | www.heelhuus.nl

Daniëlsplein 3D, 6543 NA Nijmegen
T 024 3020002 | www.heelhuus-nijmegen.nl
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Hete kip op jouw locatie?

Kleur

LOOKING/GOOD

beïnvloedt je stemming
Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen.
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een
speciﬁeke werking. Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.
GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling.
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust te
remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen,
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Hete kip op locatie is in te
huren met een foodtruck op
je bedrijventerrein, je festival,
bruiloft of event.

Bekijk onze website voor
diverse opties of neem
eenvoudig contact met
ons op.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen
ontworpen met allerlei kleurenﬁlters, waardoor jij de
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je
stemming (positief) beïnvloeden!

Kerkenbos 10-91a, Nijmegen | info@hetekipoplocatie.nl | www.hetekipoplocatie.nl
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Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Aanraking…
body to body… erotiek…
happy end.

Even heerlijk in de watten en alle aandacht voor jou. Een
ontspanningsmassage is ideaal als je stress ervaart of gewoon
wanneer je lekker wil genieten. We nemen de tijd en masseren
in een rustig ritme, zodat je echt lekker kunt ontspannen.
Met deze maand de volgende massage uitgelicht:

OP ONZE
TANTRA MASSAGE
OP VERTOON VAN EEN FOTO
VAN DEZE ADVERTENTIE

Door het intensieve contact dat de masseuse met je lichaam
maakt, ontstaat er een bepaalde roes tussen lichaam en
geest. Zo wordt een erotische lust opgewekt en vastgehouden
gedurende de gehele massage om uiteindelijk naar een
hoogtepunt toe te werken. Dit in combinatie met een erotische
body to body massage, een beleving die veel dieper gaat dan
snel naar een orgasme toewerken. Een van de belangrijkste
uitgangspunten van tantra is het behoud van de seksuele
energie.

Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

Kom genieten!

TANTRA MASSAGE
KOPPEL MASSAGE
SHOGUN MASSAGE

Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn.

NURU MASSAGE

Op zoek naar een erotische baan?

VIP MASSAGE

Altijd genieten!

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?
Scan de QR-code en stuur een e-mail!
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KORTING

TANTRA MASSAGE

Met speciale technieken zullen onze masseuses ervoor
zorgen dat je iedere keer heel dicht bij een hoogtepunt komt,
maar dit toch nog net even iets langer weet uit te stellen.

Psst...

10%

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl

43

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

Meet Greek & More
Een gezellig Grieks restaurant!

Ken je dat? Je ergert je aan het gedrag van jouw collega en je vindt daar
ook van alles van. ‘Waarom houdt degene zich niet aan jullie gemaakte
afspraken? Je wordt niet gezien door jouw leidinggevende, terwijl je nog zo
hard aan het werk bent!’
Ondertussen loopt bij jou de spanning op, wat ongemakkelijk voelt, en
vind je het lastig om daarmee om te gaan. Eenmaal thuis;
• krijgt jouw partner de volle laag, kan degene niets goed doen en
gooi je alles eruit
• ga je als een tornado tekeer door van alles aan te pakken of maak
je nog snel dat ‘werkklusje’ af
• voel je alle energie uit jouw lijf wegtrekken, wil je het liefste op de
bank liggen en ben je ondertussen al ‘vertrokken’
Herkenbaar? Dat je niet meer logisch kunt nadenken en zo snel
mogelijk van het ongemak af wilt wat je op jouw werk hebt
opgelopen? Je voelde je niet gezien – niet gehoord – niet ondersteund
door jouw omgeving, wat zorgde voor een trigger. Je kwam in de
positie van een aanklager – redder – slachtoffer.

Miranda geeft praktijkgerichte
trainingen, teamcoaching en
individuele coaching op maat
binnen instellingen voor zorg,
welzijn en dienstverlening.
Werkbewust helpt jou
en jouw team steviger in
je schoenen te staan en
bewuster te werken, zodat
jij als hulpverlener
het verschil kunt maken.

Traditionele Griekse gerechten
met authentieke smaken: van
pita’s tot heerlijke (vlees)
schotels (ook vegetariërs
komen aan hun trekken!).
Ze worden met veel liefde
bereid door de Griekse kok
Theodoros. “Alles wordt
dagelijks vers klaargemaakt.
Sommige gasten zeggen dat
het voelt alsof ze echt in
Griekenland zijn, dat is een
mooi compliment.”
Van ‘t Santstraat 159, Nijmegen
www.meetgreekl-more.nl
/MeetGreek&More | 024-8442683

Warme groet, Miranda
46

Ben je op zoek
naar een origineel cadeau?
KOM GENIETEN
VAN DE WARME,
GASTVRIJE
EN HUISELIJKE
SFEER

Geef een cadeaubon van het
oergezellige restaurant
Meet Greek & More en laat
hem/haar verrassen met heerlijke
Griekse gerechten.

Restaurant
Online bestellen en laten bezorgen

Ik ga graag met jou aan de slag zodat je vanuit jouw ‘drama’ weer grip
krijgt op jouw gedrag.

Kijk op www.werkbewust.nl. Ik ontmoet je graag!

Het voelt alsof je echt
in Griekenland bent

Online bestellen en afhalen
Miranda van Amersvoort
Aalsburg 1830, Wijchen
06 44318801
Miranda@werkbewust.nl
www.werkbewust.nl

Draai na je besteling aan het
rad van fortuinen maak kans op prijzen
Leuke 2e hands meubels te koop
Irina Ilas en Gerard Makropoulos
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Relaxen
is het toverwoord
ONTSPAN IN
JOUW EIGEN
THUIS SPA

Stralende haren, mooie nagels, een perzikhuidje, je hoeft er eigenlijk maar weinig
voor te doen. Vergeet dure dagjes naar de sauna, de schoonheidsspecialiste en
kapper en ga thuis zelf aan de slag. Ga voor een extra boost naar de drogisterij voor
een mandje vol crèmes en maskertjes voor je gezicht, huid, voeten en haar.
Verwen je gezicht met een grondige reinigingssessie.
Door te reinigen blijft je huid schoon en kan
hij ademen. De voordelen: crèmes kunnen
beter worden opgenomen en er ontstaan geen
onzuiverheden.

we hebben de hele middag. Uitgepoedeld? Tijd om te
scrubben, vijlen, smeren en lakken.
GLAD & GLANZEND Gladde benen zijn een must,
zeker in de zomermaanden. Epileren, scheren, harsen
en crèmes; welke manier van ontharen je ook kiest,
een goede voorbereiding is belangrijk. Je wilt tenslotte
een gladde, glanzende huid als resultaat. Door je
benen te scrubben verwijder je dode huidcellen en
tover je een zijdezachte huid met een prachtige glans
tevoorschijn. Tip: verwarm je huid voor het ontharen
met een warme douche, haartjes worden dan zachter.

MASKERTJE Geef je huid een oppepper en verwen
jezelf met een gezichtsmasker. Dit is niet alleen
goed voor je huid, maar het is ook een heerlijk
rustmoment voor jezelf. Een masker sluit de huid
tijdelijk af en vocht en warmte worden langer
vastgehouden, waardoor er een betere doorbloeding
ontstaat. Er zijn veel verschillende maskertjes te
koop. Tip: weet welk resultaat je wilt bereiken en
koop een masker dat past bij jouw huidtype.

HAARFIJN Wist je dat je haar, net als je huid, ook
beschadigt door uv-stralen? Veel zon maakt je haar
broos en breekbaar. Je haar droogt ervan uit, voelt
touwachtig aan en gaat sneller klitten. Verwen je haar
vandaag daarom eens met een vochtinbrengend
masker, shampoo en conditioner. Zo kom je weer
stralend voor de dag!

POEZELIGE VOETJES Laat je vermoeide voeten
weer jubelen met een verkwikkend en verfrissend
voetenbad. Tien minuten goed weken is al
voldoende voor heerlijke zachte voeten. Maar ach,

Tips voor jouw eigen thuis spa? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Bestel
hier
je ticket
s

Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko!
€ 7,- KORTING P.P.

COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

€ 4,50 KORTING P.P.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND

EFTELING

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART

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. vergeten. Dompel
je onder 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!

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.

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.

VOOR IEDER WAT WILS
MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland,
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige
Galvanitas fabriek in 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 aan kunst en haar makers.
Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en
fotograﬁe 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.

AAR:
ODUCT BESCHIKB
Bergen.
NU EEN UNIEK PR
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De situatie in Oekraïne zorgt voor:

Angst, onzekerheid, machteloosheid en
oorlogsstress. “Het raakt mensen.”
De oorlog in Oekraïne laat mensen niet onberoerd en brengt gevoelens van angst, paniek,
onzekerheid en oorlogsstress met zich mee. Dat merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn.
Dag en nacht bieden zij mentale steun, troost of een luisterend oor aan iedereen die dat nodig
heeft. “Er is behoefte om hierover te praten en gevoelens te delen.”
De landelijke organisatie, die steun via telefoon, chat
en e-mail biedt, merkt dat de situatie in Oekraïne –
logischerwijs – veel met mensen doet. “Het is voor
mensen een aanleiding om contact op te nemen
met de Luisterlijn, vertelt directeur-bestuurder Leo
Noordegraaf. Sinds begin deze maand kwam het
onderwerp in al meer dan 1.200 gesprekken ter sprake.
“Hoewel we geen signiﬁcante stijging zien in het aantal
oproepen, merken we wel dat een brede groep mensen
zich tot ons wendt. Van mensen die zich zorgen maken
over een mogelijke oorlog hier, of over familieleden
daar, tot aan ouderen of volwassenen die korter of
langer geleden zelf oorlog hebben meegemaakt.”

verdriet.”

Erover praten helpt
De Luisterlijn benadrukt dat het in alle gevallen
belangrijk is te blijven praten over je gevoelens. “Erover
praten kan opluchten, gevoelens relativeren en richting
geven aan het denken. De situatie in Oekraïne kunnen
we helaas niet oplossen, maar we kunnen er wel even
voor mensen zijn. Of dat nu overdag of ’s nachts is.
Bij de Luisterlijn-vrijwilligers kunnen mensen hun hart
luchten. Zij luisteren zonder oordeel, geven je een
steuntje in de rug.”

‘Probeer nieuws gedoseerd tot je te nemen’

‘Het komt allemaal voorbij’

De Luisterlijn heeft nog wel een tip voor wie last heeft
van gevoelens van onzekerheid, stress of angst.
“Probeer het nieuws gedoseerd tot je te nemen. Is er
echt belangrijk nieuws dat je moet weten, dan hoor je
het vanzelf.” En zijn er momenten waarop je behoefte
hebt aan mentale steun, troost of een luisterend oor,
dan zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er.

“Gevoelens van boosheid, onzekerheid, angst,
onveiligheid; ze komen allemaal voorbij”, vertelt
Noordegraaf. “Sommige mensen hebben angst voor
de toekomst, een mogelijke (kern)oorlog. Anderen
maken zich zorgen over eventuele gevolgen voor de
voedselvoorziening of hun draagkracht, maar ook de
bedreigde veiligheid, de vluchtelingen(stroom) en
het toenemende geweld zijn onderwerp van gesprek.
Anderen uitten hun boosheid over Poetin, Rusland en
weer anderen delen gevoelens van machteloosheid en
52

De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar via 088 0767 000.
Chatten of mailen is ook mogelijk via deluisterlijn.nl
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De gehele rijopleiding geﬁlmd in 39 delen als
onderdeel van een geheel nieuw te introduceren
methode: Van rijles naar rijonderwijs!
Niet het in verkeerde volgorde uitvoeren van de
deelhandelingen is de oorzaak, maar de oorzaak is
het antwoord op het in verkeerde volgorde of niet
uitvoeren van de deelhandelingen.

HOROSCOOP

September doet rustig aan
Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

September zal je veel moed en energie in
je leven brengen. Alles verloopt soepel
omdat je je nergens zorgen over maakt.

Je voelt de behoefte om de woonomgeving
te veranderen; daarom zal je met groot
enthousiasme beginnen aan een
verbouwing of schoonmaak.

Stier 21-04/20-05

MAAGD
Je ouderlijke
instincten
ontwaken

Je zal je afsluiten en na gaan denken over
je leven. Op persoonlijk vlak zal je je in
veel situaties bevinden waarin je cruciale
beslissingen moet gaan nemen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je gaat met veel stress te maken krijgen.
Veel verplichtingen zullen zich opstapelen
en je zal nergens meer plezier in hebben.

Kreeft 21-06/22-07
Je voelt de behoefte om met iemand in
contact te zijn en verlangt naar een
knuffel, nabijheid en de geruststelling dat
er van je gehouden wordt.

Leeuw 23-07/22-08
Tijdens deze maand zal je een muzikaal
talent onthullen dat je zeker moet gaan
ontwikkelen.

Grootveld 38, Boekel
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl
06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

Meer informatie?

Bel 06-48712472 of ga naar
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl
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Maagd 23-08/22-09
Je ouderlijke instincten ontwaken. Je zal
tijd willen doorbrengen met je kinderen.
Als je geen kinderen hebt, biedt dan
oppashulp aan je vrienden.
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Schorpioen 23-10/22-11
Je zal iemand ontmoeten die een golf van
hormonen in je zal opwekken. Dit zal de
vraag naar boven brengen of je wel
gelukkig bent in je huidige relatie.

Boogschutter 23-11/21-12
Je schittert in sportactiviteiten. Probeer
een vrij weekend te vinden, organiseer een
middag met je vrienden en speel samen
een aantal balspelen.

Steenbok 22-12/20-01
In september zullen veel werk en taken
stapelen zich op en je zal er niet in slagen
de meeste dingen te doen die je plant.

Waterman 21-01/19-02
Watermannen moeten zich voorbereiden
op veel veranderingen in hun privéleven.
Je zal deze maand zeer wispelturig zijn.

Vissen 20-02/20-03
De weersveranderingen en het aantal
verplichtingen zullen een negatieve invloed
op je hebben en je zult je gestrest voelen.

✴
met diamant-microdermabrasie

Maak je huid ✴
herfstproof
✴

✴

✴

Diamant-microdermabrasie is een geheel nieuwe manier van peelen.
Er worden gelijkmatig dunne laagjes van de huid verwijderd. Er
komen geen kristallen aan te pas, maar er wordt gewerkt met een
diamanten kop op een handstuk die de huid zacht polijst. Diamantmicrodermabrasie geeft onmiddellijk een zachte, gladde en frisse
huid. Ideaal als voorbehandeling zodat werkstoffen dieper de huid
in kunnen komen. Ook is deze behandeling perfect voor een goede
voorbereiding voor de herfst en winter!
Diamant-microdermabrasie geeft verbetering voor
de volgende huidcondities:

Eva Bekkers

Electric
MG5
100% elektrisch, 100% ruim

Verwijderen van dode huidcellen
Acne
Gladdere huid
Verminderen van pigmentvlekken na de zomer
Verminderen van lijntjes en rimpeltjes
Verminderen van littekens
Verﬁjnen van de poriestructuur
Egalere huidskleur
Stimuleert de aanmaak van collageen en
elastine vezels
 Stimuleert de doorbloeding van de huid
 Verjongt de huid










EEN MINI-KUUR
VAN 4 BEHANDELING
EN,
om je huid intensief te
reinigen na de zomer
VAN €314,- VOOR

€274,-*

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

06 - 48 08 65 94 | info@beautyandwellnesscareluna.nl | www.beautyandwellnesscareluna.nl
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Je moet je werk niet
mee naar huis nemen,
tenzij je bij een
bierbrouwerij werkt
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2 LARGE PIZZA ’S, 1 SIDE,
1 COOKIE , 1 LARGE 1.5L DRINK

€29,99
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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PAPA JOHN’S NIJMEGEN
024 303 0014
MOLENSTRAAT 142

NIJMEGEN.PAPAJOHNS.CO.NL
/PAPAJOHNS.CO.NL
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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
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

1
2

7

5 6

9

8
15

10

13
11

31

14
16
18 17
22
4
2
27
32
23 19 20 21
26
25
30
35
28
33
34
37
36

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
's-Gravenwezel
37. De Kempen
38. Ibiza
39. Costa del Sol

4

3

SPANJE

12

JOUW PARTNER IN WEL

39 Bruisende regio’s

29

38

39
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Proef de wereld.
Verrijk je smaak.
Al bijna 200 jaar en 6 generaties lang vinden wij ons geluk in het
maken van de lekkerste koffie en thee met de mooiste ingrediënten van
over de hele wereld. Eerlijk en biologisch.
Onze premium selectie van meer dan 150 theeën en 25 biologische
koffies zijn met aandacht geselecteerd, gekeurd, samengesteld en
vers gebrand door onze Q-Grader, meesterbrander en mélangeur.
Voor ieder moment hebben we een passende koffie en thee. Vind de
smaak die bij jou past.
Naast heerlijke koffie en thee vind je bij ons ook koffiemachines en een
breed aanvullend assortiment.
Graag tot ziens in onze speciaalzaak!
Frans Roestenberg
Lange Hezelstraat 47 | Nijmegen
T: ��� ��� �� �� www.simonlevelt.nl

TURN YOUR PAIN INTO POWER
BECOME A BURNOUT WARRIOR!

Retreats 2023.
Koh. Phangan
Thailand,
all inclusive!
Volg ons op Instagram en Facebook.
Hoe komen wij door onze eigen burnout met alternatieve geneeswijzen.
Yoga, breathwork technieken, voeding, , fasting, massage en Tantra.

Interesse? Volg ons op
burnout_warriors | +316 517 33 569
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De zon als

duurzame energiebron
Goed voor het milieu én voor je portemonnee. Een combinatie die haast
te mooi klinkt om waar te zijn. Toch zijn dit echt de twee belangrijkste
redenen waarom steeds meer mensen voor zonnepanelen kiezen.
De zon is als energiebron altijd voorradig, dus
waarom zouden we daar geen gebruik van maken?
Met deze groene energiebron produceer je je eigen
energie en draag je bij aan een duurzame wereld.

verhaal besparen, maar het komt erop neer dat
zonnepanelen de energie uit zonlicht omzetten in
elektrische energie. Deze energie wordt vervolgens
meteen gebruikt door alle apparaten die op dat
moment aanstaan. Wek je meer energie op dan
je zelf nodig hebt, dan lever je die terug aan
je energieleverancier. Die verrekent het met je
jaarlijkse verbruik. Dit noemen ze ook wel salderen.

INVESTERING Oké, de investering is behoorlijk,

ÉÉN PANEEL
IS GOED
VOOR DERTIG
KOPJES THEE
PER DAG

maar houd bij deze overweging wel in je achterhoofd
dat je al meteen vanaf het moment van installeren
begint met besparen op je energiekosten en dat je
de investering er al binnen zes à tien jaar uit kunt
hebben. Daarna heb je dus in feite gratis stroom van
je eigen dak. Heel veel panelen heb je daar niet eens
voor nodig, want slechts één paneel levert je per jaar
bijvoorbeeld al genoeg energie om 2.276 liter thee te
zetten, oftewel dertig kopjes per dag...

GENOEG ZON Denk je nu: allemaal leuk en
aardig, maar hebben we hier wel genoeg zon om
echt proﬁjt van zonnepanelen te hebben? Het
antwoord op die vraag is ja! We hebben weliswaar
wat minder zonuren dan sommige andere landen,
maar ook op bewolkte dagen blijven ze gewoon
energie opwekken. Het gaat misschien wat minder
hard, maar alle kleine beetjes helpen. Voor je
portemonnee én voor het milieu.

SALDEREN Maar hoe werkt dat dan precies,
zo’n zonnepaneel? We zullen je het hele technische

Ben jij ook geïnteresseerd in zonnepanelen? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Wij bieden de beste service en kwaliteit
in hooroplossingen.

MAAK EEN
AFSPRAAK VOOR
EEN INTAKEGESPREK.

HOOROPLOSSINGEN

Donderdag 15 september 2022 bestaat BliXem 25 jaar!
Het eerste arbeidsintegratiebedrijf van Nederland opende op 15 september 1997 ofﬁcieel haar deuren.
Een maatschappelijke onderneming waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen
werkervaring op te doen onder begeleiding van zorg- en vakprofessionals.
Speciaal voor ons jubileumfeest hebben wij een boek geschreven vol mooie verhalen over 25 jaar BliXem.
Dit boek is verkrijgbaar bij BliXem aan de Groesbeekseweg 75 in Nijmegen.
Daarnaast serveren wij een verrassend en uniek 5 gangen jubileumdiner op vrijdag 16 september 2022.
U kunt hiervoor reserveren via onze website: www.blixemkookt.nl/jubileumdiner.
Graag verwelkomen wij u als gast bij BliXem.

van Welderenstraat 39, Nijmegen | 024-3220200
info@kooijoptiek.nl | www.kooijoptiek.nl
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tso
Voor verschillende basisscholen in Nijmegen en regio zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE OVERBLIJFKRACHTEN
Als overblijfkracht begeleid je kinderen tijdens de lunchpauze bij het eten en
buiten spelen. Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 10,- per keer.
Verder bieden wij studenten mogelijkheden voor een stageplaats.

Ben je enthousiast en heb je tussen de middag
tijd voor een leuke functie bij jou in de buurt?
Stuur dan een mail naar info@stichtingsoos.nl

Kijk op www.stichtingsoos.nl
of scan de QR-code.
Je kunt ook bellen naar:
024-3503874 / 06-13954518

IEDERE VROUW
verdient het om
zich MOOI te voelen
De mooiste lingerie voor
het najaar, nu verkrijgbaar
bij Annadiva!

segment. Persoonlijke service, maatadvies
en een uitgebreid aanbod in grote
cupmaten staan hoog in het vaandel.

Prachtige lingerie kan je
zelfvertrouwen een boost geven.
De najaarscollectie, bestaande
uit verschillende merken, laat
werkelijk iedere vrouw stralen.
Annadiva is gespecialiseerd in de
(online) verkoop van lingerie en
badmode in het midden en hoger

Neem een kijkje in onze online shop of
kom gezellig langs in een van onze winkels

www.annadiva.nl

Annadiva Amsterdam | Utrechtsestraat 38, Amsterdam | 020-2103163
Annadiva Den Bosch | Verwersstraat 62-64, Den Bosch | 073-2034039
Annadiva Nijmegen | Houtstraat 30, Nijmegen | 024-3222428
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GET IN HUNGRY, LEAVE HAPPY

Kidsproof Nijmegen verzamelt
de leukste tips voor ouders
en kids in en om Nijmegen!

1

APPELPLUKDAGEN
In september kun je
zelf appels plukken
in de boomgaard van
De Woerdt. Ook is
het Boerderijterras
geopend, kun je
meerijden met het
boomgaardtreintje,
wordt er verse
appelsap geperst en is er een appelspringkussen.
Landwinkel De Woerdt; 3, 10, 17 en 24 sept. 9.00 –
17.00 uur; gratis toegankelijk

1
Ga mee op een ontdekkingsreis door
de Creoolse keuken. Proef diverse
gerechten en zoete lekkernijen die
de smaakpapillen strelen.
Burchtstraat 126, Nijmegen | 024-7855032 | www.veggiegalore.nl

SMIKKELWANDELTOCHT KIEK DOR!

BRUISENDE

HOTSPOTS

Ga samen met een
goed gevulde knapzak
op pad door de
mooie Groesbeekse
natuur. Onderweg
kom je langs een
aantal Kiek dor
herinneringsbankjes
met allerlei
natuurweetjes. De
route is 8 km, maar is in te korten tot 4 km.
Café Hopmans; woensdag, zaterdag en zondag in
september (7 t/m 25 september); € 11,50 p.p.

Like ons op

Facebook
www.facebook.com/NijmegenBruist

De Bastei
Infocentrum WO2

Kijk voor alle leuke #kidsprooftips
op www.kidsproof.nl
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Franse ovenschotel
met aardappel

Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten.
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt
in met knoﬂook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt
tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.
6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)
INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knoﬂook
1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche
1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper
versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter
2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knoﬂook zachtjes aan de kook. Af
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de
pan.
Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.
Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.
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Vakantie voorbij? Blijf
stressvrij! Na zo’n ontspannen
break wil je dat vakantiegevoel
natuurlijk zo lang mogelijk
vasthouden. Ook als je weer
aan het werk moet. Het
geheim? Rustig opstarten en
probeer de relaxte sfeer vast
te houden, bijvoorbeeld met
deze bruisende puzzels.
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Maak kans op

Bruist
Ecofriendly
Powerbank

1 jaar
abonnement
op Bruist

Nooit meer een lege telefoon,
want met de kleine, ecofriendly
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een
van de bekende inleverpunten.

Wil jij iedere maand twee edities
naar keuze van het leukste magazine
van Nederland in je brievenbus
ontvangen? Los de puzzel op en
lees alles over onze bruisende
ondernemers. Daarnaast geniet je van
exclusieve acties, aanbiedingen en
kortingen. Veel leesplezier.

Zoek de zes letters in BRUIST!

2
8
2
4
4
6
8
6
1

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Y'frisse start'. T
De oplossing van vorige maand was duiken.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.
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d
z
g
e
z
m
l
g

lezen
editie
bruist
prijs

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.nijmegen-bruist.nl
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magazine
gratis
content
prijzen

o
i
d
q
b
o
s
r
k
e
q

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober
de oplossing in op onze site: www.nijmegen-bruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op een

AFVALLEN?

KIES BEWUST KIES CONTOURA

HUIDVERBETERING IN
DE OZONCABINE

%
0
2
G!
KORTIN

BEWEGINGSTHERAPIE
IN DE WARMTECABINE

Maak nu een afspraak
voor een gratis
figuuranalyse!
van der Brugghenstraat 12, Nijmegen • 06 16 96 42 00 • www.contoura.nl

