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Paul de Leeuw:
‘Nee, ik ben nog
lang niet klaar’

Doe dingen
met aandacht

OBJECT/VAN DE MAAND

Familievilla tussen Roca Llisa en Cala Llonga
U wilt uw onroerend goed verkopen?
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

Deze moderne familievilla ligt in een zeer rustige
en vredige omgeving tussen Roca Llisa en Cala
Llonga en biedt een prachtig uitzicht op de
omliggende bossen.
Bij binnenkomst vinden we de ruime woonkamer
met een kachel die in de winter voor een
aangename warmte in het hele huis zorgt. Van
hieruit komen we in de grote eetkamer met een
eettafel voor 10 personen en de open keuken. Er is
ook een bijkeuken en een gastentoilet op deze
verdieping. Vanuit de eetkamer leiden grote
schuifdeuren naar het gedeeltelijk overdekte terras
met zwembad. Een jacuzzi zorgt voor ontspanning
en hier kunt u ook romantische avonden onder de
sterrenhemel doorbrengen. Een trap in de entree
leidt naar de eerste verdieping, waar zich de drie
slaapkamers bevinden. De hoofdslaapkamer heeft
een eigen badkamer en toegang tot een groot terras
met uitzicht op het zwembadterras en de
omringende bossen. De andere twee slaapkamers
delen de tweede badkamer met douche. Daarnaast
is er ook een onafhankelijk gastenverblijf achter het
zwembad met een slaapkamer, een badkamer en
een kitchenette. Het huis is ontworpen in een zeer
moderne stijl en dankzij de ruime en open
plattegrond zijn alle kamers licht en hebben ze veel
natuurlijk licht.

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Ediﬁcio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain
www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

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

met prachtig uitzicht

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

REFERENTIE
TYPE OBJECT
WOONOPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE VAN
HET PERCEEL
SLAAPKAMERS
BADKAMERS
ZWEMBAD
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KPI782
Villa
ca. 197 m²
ca. 15.000 m²
3
2
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VRAAGPRIJS
€ 2.395.000,-
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Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten.
Maar er zijn ook momenten dat je geheugen je even in de steek
laat, terwijl je dat juist niet wil. Gebeurt dat vaker dan je zou
willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Wat? Je leest het
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
CUSTOMER CARE Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

win

Bruisende lezer,

Like ons op Facebook.com/NijmegenBruist

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het
ouder worden. Net als het stoppen met werken trouwens. Iets
wat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. In ieder geval
niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons vertelde tijdens het
interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar zijn
verhaal? Blader dan snel verder.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
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RESERVEER VIA:
SANADOME.NL/
NAJAAR-THERMENDEAL
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DE OVERBETUWE
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Foto: Ron Eskens soowpictures.nl

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.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer
verhalen die je aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden
en zoals elke maand ook weer heel veel inspirerende verhalen
van bruisende ondernemers uit de regio. Wie zijn ze? Wat
doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te
graag met jou.
Veel leesplezier!

Lea en Marcel Bossers
Adverteren?

Inhoud

Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
RIJK VAN NIJMEGEN
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw
in
jouwZoregio?
Zo hebben
we ook
van Nijmegen
Bruist
regio?
hebben
we ook Rijk
vanRijk
Nijmegen
Bruist en
De en
De
Overbetuwe
Bruist.
Overbetuwe
Bruist.

BRUIST/BODY&MIND
LEER EEN NIEUWE
TAAL OF EEN
ANDERE NIEUWE
VAARDIGHEID

Work-out voor
jouw grijze massa
Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren
kan namelijk echt!
GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!
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SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren.
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen,
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat
heeft een positieve invloed op je geheugen.

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc,
maar super effectief! De kans is groot dat je dat
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.

U

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.
8
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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,
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.
10

EEN CADEAU VOOR PAKJESAVOND
OF ONDER DE BOOM?

DE SLIMME REISTAS*

voor trendy vrouwen

A B C
LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

Duurzame producten voor
ieder huishouden en budget.

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

Lees meer over de nieuwste en bekende
producten op de website.

NU VOOR

I J
Zwenkbare LED lampjes inH
RVS look
met bewegingssensor en instelbare
Q
brandtijd van 20 secondenO
tot 4 P
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld
V W X
onder het bed te monteren, zodat er
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar
ook in de kamers waar de lichtschakelaar niet bij de hand zit,zijn
deze lampjes heel handig. De
lichtkleur is warmwit. Deze
nachtlampjes worden geleverd
in een set à 2 stuks, inclusief
trafo en 180cm aansluitsnoer.

€ 89,-

www.kastaccessoires.nl

www.emielias-tupperware.nl

BodabagsFashion |

@bodaszilvia

www.bodabagsfashion.myshopify.com
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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.

Scan
de
R
Q -code

Knus en ﬁjn

november

ZORG WEER VOOR GRIP
OP JE EIGEN LEVEN!
Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?
In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.
PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de
voorwaarden.

Jolanda.Philipse@icloud.com
12

PRE-ORDER NOW!

via onderstaande mail

HALLMARK
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit
de Moments by Marjolein Bastin
Home Fragance collectie waan je
jezelf in een andere wereld. De
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of
Dutch Coast bieden een luxe
geurbeleving tijdens de donkere
dagen. Exclusief verkrijgbaar
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl
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SHOPPING/NEWS

KENWOOD
S T U
MULTIPRO
GO
Y Z

R

De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het
perfecte cadeau voor iedereen die wel
een hulpje in de keuken kan gebruiken
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO
combineert de eenvoud van een
hakmolen met de prestaties van een
keukenmachine en is hierdoor
geschikt voor verschillende
bereidingswijzen.
www.kenwoodworld.com

Doe
mee en
win
LEZERSACTIES*

LEZERSACTIE*
Cheeky Sauvignon

YES! Lekkere wijn die ook nog
eens bijdraagt aan wat belangrijk
is: een eerlijke wereld voor
iedereen. Per verkochte ﬂes wordt
er 750 liter schoon drinkwater aan
communities in Afrika. Bovendien
is de wijn 100% biologisch, vegan
en hartstikke lekker.
www.thegoodwine.nl TAG #WIJN
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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

Kom naar de demonstratiedagen
ONTDEK DE NIEUWSTE NAAIEN BORDUURMACHINES

Creative Icon™ 2
SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER INFO

Schrijf u in voor een dagdeel om zelf kennis
te mogen maken met de borduurmachine
en om een project te maken.

Designer Epic™ 2

4 EN 5 NOVEMBER

SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER INFO

11.00 TOT 15.00 UUR

De gehele lijn borduurmachin

ARENDSNAAIMACHINEHANDEL

es zal gepresenteerd worden

Beemdhof 44, Heteren | 06-10939274 | info@arendsnaaimachinehandel.nl | www.arendsnaaimachinehandel.nl

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
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Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te

DITJES/DATJES
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maken. Stap een halte eerder uit de bus enO loop
het
P Q R S
laatste stukje naar huis.
V W X Y Z
Als je overdag meer energie nodig hebt,
kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet
mogelijk, ga dan een stukje wandelen in de pauze.
Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien
erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of
social media checken op je telefoon, maar je
dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg
ontspannende bezigheid.
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
met een vriend(in), alleen of met je partner.
17
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Maatwerk maakt mooier!
Wij, Marian, Silfran, Silke, Dylan
en Senna, zijn het verkoopteam van
Arts Keukens.
Wij zetten uw wensen om in creatieve
ontwerpen. In onze werkplaats wordt dit
ontwerp, door een team van gekwalificeerde
en gemotiveerde medewerkers omgezet tot
uw droomkeuken.

Foto’s: Eline Creations - info@elinecreations.nl

Doordat wij alle facetten in ons eigen bedrijf
hebben, kunnen we in alle wensen voorzien.
Natuurlijk nemen wij u graag mee de
werkplaats in, om de sfeer van het echte
ambacht te proeven en de geur van pure
materialen op te snuiven.

‘Wij creëren
het thuisgevoel’
18
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Beleving, gevoel en emotie
staan aan de basis
van ons werk.

Silfran en Marian Peeters
Veldweg 6, Rijkevoort | info@ak.nl
0485-573194 | www.ak.nl

Stijlvolle
buitenkeukens
In de zon, in de schaduw, in de vrije lucht of
onder de overkapping: met de verrijdbare
buitenkeuken van Noron kan je iedere dag
opnieuw kiezen. Geniet samen van een hapje
en een drankje rondom het meubel. Ons meubel
staat voor vrijheid. Je kunt koken waar jij maar
wilt. Zo zijn onze buitenkeukens het hart van de
tuin: een plek om de dag te eindigen, te koken,
te genieten en het leven te vieren.

info@noron-buitenkeukens.nl
+31 24 - 744 0009

www.noron-buitenkeukens.nl
20

Scan de QR-code
voor de actie
21
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AGJE UIT
DINOWEKEN

ZOOPARC OVERLOON

AL VANAF € 47.485
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www.vanmossel.nl/mg

MARVEL R Electric

Als een echte ontdekkingsreiziger
verken je in ZooParc Overloon
normaal gesproken de gebieden
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog
veel meer bijzondere diersoorten
leven. Maar jouw ontdekkingsreis
wordt de komende tijd nog
avontuurlijker! Tijdens de Dino
weken van 30 september t/m 13
november zet je een stap terug in
de tijd en ga je op ontdekkingsreis
in het tijdperk van de dino’s. Langs
de wandelroute ontdek je twintig
verschillende dino’s, waaronder een
Tyrannosaurus Rex en een
Spinosaurus van maar liefst zeven
meter lang. Opgepast, sommige
dino’s zijn levensecht en kunnen
zelfs bewegen en geluid maken!
Kijk voor meer info op
www.zooparc.nl

FILMPJE KIJKEN
STROMBOLI
De recent gescheiden Sara (van ongeveer
45) is voor het eerst in haar leven alleen op
vakantie. Omdat haar ex-man Karel samen
met de kinderen naar Frankrijk is
vertrokken, heeft Sara zich ingeschreven
voor een ‘From Fear to Love’ retreat op het
Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. De
andere deelnemers blijken stuk voor stuk
glanzende, goed verzorgde mensen te zijn,
die rijk genoeg zijn om tweeëneenhalfduizend euro neer te leggen voor een
weekje vol zelﬂiefde. Allemaal benadrukken
ze dat ze deze therapieweek niet al te
serieus nemen... STROMBOLI is vanaf 3
november te zien in de bioscoop.

BINNEN/BUITEN
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BOEKJE LEZEN LARS KEPLER

Y

Drie jaar geleden ontving Saga een
dreigende boodschap over een pistool met
negen witte kogels. Een daarvan was
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er
zoveel tijd verstreken dat de dreiging
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in
Kapellskär een zak wordt gevonden met een
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt
ligt een melkwit patroon. Met complexe
raadsels geeft de dader de politie de
mogelijkheid om het moorden te stoppen.
Joona en Saga strijden samen om de puzzel
op te lossen en levens te redden, maar de
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van
Lars Kepler is vanaf 8 november
verkrijgbaar.
23

E

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.”

24

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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RESERVEER VIA:
SANADOME.NL/
NAJAAR-THERMENDEAL
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THEATER.NL

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:

‘Ik ben nog lang niet klaar’
Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60?
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière.
“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van.
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul
de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”
VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie.
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die
instelling heeft hij nog altijd profijt. “Ook nu heb ik
voor televisieprogramma's of optredens weleens
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”,
aldus de komiek.

A
H

Foto: Bob Bronshoff

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en
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bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen.
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee,
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.
60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de
speellijst op Theater.nl.

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

L M N
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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 en 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 nog verder uit te breiden.
Annavilaas is een Indiaas vegetarisch
multi-cuisine restaurant met
veganistische opties; 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 authentieke,

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

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 een 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 uit ons brede
assortiment Indiase vegetarische
spreads bij Annavilaas!

Reserveer een tafel of
bestel online

www.annavilaas.com

OBJECT/VAN DE MAAND

Prachtige villa vlak bij San Carlos, op
enkele minuten van strand Cala Nova

U wilt uw onroerend goed verkopen?
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

Bij binnenkomst, in de linkervleugel, biedt de
villa een open, volledig uitgeruste keuken en
eethoek, een lichte en gezellige woonkamer met
open haard en toegang tot de buitenruimte.
In de rechtervleugel bevinden zich de
twee tweepersoons slaapkamers en de
ouderslaapkamer met en-suite badkamer.
Vanuit de open woonkamer heeft u direct toegang
tot het grotere en privégedeelte van de tuin waar het
privézwembad en de barbecueplaats zich bevinden.
Dit gebied is toegankelijk via de achterdeur van het
pand en via de ‘camino’ die rechtstreeks naar het
strand leidt, op slechts vijf minuten lopen.
De woning is zeer goed onderhouden en biedt
airconditioning in het hele huis, ideaal om het hele
jaar door te wonen. U kunt uw voertuigen parkeren
in de grote garage. Het terrein is volledig omheind.
Privacy is gegarandeerd, evenals de grootst
mogelijke veiligheid. Het huis is in uitstekende staat
en kan onmiddellijk worden betrokken.

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Ediﬁcio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain
www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454
32

De villa ligt vlakbij het dorp San Carlos en op slechts
zeven kilometer van Santa Eulalia. De stranden van
Cala Nova, Cala Llenya en Cala Mastella liggen op
slechts enkele minuten afstand. Een perfecte
ontsnapping naar het noorden van het eiland om te
genieten van het echte Ibiza.

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

REFERENTIE
TYPE OBJECT
WOONOPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE VAN
HET PERCEEL
SLAAPKAMERS
BADKAMERS
ZWEMBAD
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KPI783
Villa
149 m²
712 m²
2
2
1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS
€ 1.325.000,-

Wat AlphaTauri
uniek maakt is de
combinatie van:
Innovatie, doelgericht
design, luxe stoffen
en materialen.

Double Breasted jas
van wol-mix

Chino van katoen

NIEUW: ALPHATAURI
Coltrui van Cashmere

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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Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol.

NederlandBruist zoekt
franchisenemers
Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchiseconcept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime
topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een
eigen onderneming op te zetten.
Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print
en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
of wil je meer informatie?
Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto
naar franchise@nederlandbruist.nl.
Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers
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Wil je meer balans
in je figuur?

Betrouwbare
en betaalbare
plastische chirurg
ie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

Liposuctie kan hier een oplossing voor bieden
De vakkundige en gepassioneerde plastisch
chirurgen van Kliniek Heyendael zorgen er
met een liposuctie voor dat jouw lichaam zijn
natuurlijke balans terugkrijgt. De liposuctie,
oftewel overtollige vetverwijdering, wordt in
onze kliniek vaak uitgevoerd op de buik, billen,
heupen, bovenbenen of dijbenen. Daarnaast is
het op andere plekken mogelijk, zoals onderkin,
schouderbladen, bovenarmen en rug.
Een liposuctie is een specialistische behandeling
die onder plaatselijke verdoving of narcose wordt
uitgevoerd. De eerste stap op weg naar een
liposuctie is een oriënterend gesprek met één
van onze plastisch chirurgen. In een vertrouwde
setting kun je al je vragen en verwachtingen

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

Wie zijn wij?

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

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

Onze behandelingen
 Borstvergroting
 Liposuctie
 Lipofilling
 Ooglidcorrectie
 Neuscorrectie

Klantervaring

 Oorcorrectie
 Facelift (MACS-lift)
 Schaamlipcorrectie
 Injectables

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

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

voor
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‘We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!’

Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl
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LOOKING/GOOD

voor de winter

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog.
Die temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid.
Gelukkig hebben wij voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje
gezet om de winter door te komen!
DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt,
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld een
ﬂesje water op je bureau, of drink een extra kop van je
favoriete thee.
VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je haar
geen goed. Verwen je haar daarom eens met een lekker
masker! En vergeet niet om je haren goed te drogen voor je
op een koude ochtend de deur uitgaat. Hierdoor kan je haar
namelijk ﬂink beschadigen.

2 MEDIUM PLUS PIZZA’S, 1 SIDE
1 LARGE DRINK

€24,99

DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche na
een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche droogt
je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te douchen en
gebruik na het douchen nog een hydraterende bodylotion.
Je huid is je dankbaar.
VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalsem
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

PAPA JOHN’S NIJMEGEN
024 303 0014
MOLENSTRAAT 142

NIJMEGEN.PAPAJOHNS.CO.NL
/PAPAJOHNS.CO.NL
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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.

!
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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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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 worden gelegd 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!

10%
KORTING

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

SHOGUN MASSAGE
De Shogun Massage is verweven met prikkelende Soft SM
technieken, een uitdaging voor eenieder die geïntrigeerd
is door het extravagante, stevige en strenge van een
bijzonder extreme massage(spel). Speciale massage
door een van onze speciale masseuses in onze speciale
spannende ruimte: De Fantasy Room.
Kom genieten!

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

TANTRA MASSAGE
KOPPEL MASSAGE

Psst...

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!

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl
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NederlandBruist
zoekt:
Commercieel medewerker binnendienst
afdeling customer care

Junior verkopers voor diverse regio’s
afdeling sales

Junior ofﬁce medewerker
afdeling office

Stagiaires voor diverse afdelingen
Wil je meer weten? Kijk dan op
www.nederlandbruist.nl/vacatures
of scan de QR-code

hoe word je rijk?
Als klein meisje wist ik het al: ik wilde rijk worden.
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Wel zijn
er specifieke
specifieke gebeurtenissen in mijn leven geweest,
die mijn toekomstdromen hebben versterkt.
Als klein meisje bezocht ik een prachtige villa. Zelf woonde
ik in een simpel huis met een spirituele inrichting. De villa
die ik bezocht, was een oase van rust. Dit bezoek heeft een
grote invloed gehad. Nu woon ik in een soortgelijke woning.
Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Als jong meisje begon
ik al mijn leven te visualiseren. Ik kon uren wegdromen
en voelen dat mijn leven er zo uit zou zien. De kunst van
visualisatie is dat je niet alles moet uittekenen. Het gaat
vooral over voelen dat je er al bent. Vertrouwen hebben
dat het goed komt en de rest loslaten. Alles wat ik in mijn
wat ik inmet
carrière
mijnpen,
carrière
papier
metenpen,
berekeningen
papier en heb bedacht, is
berekeningen
mislukt.
Alles heb
heb ik
bedacht,
bereikt door
is mislukt.
erop te
Alles
vertrouwen dat
hebjuiste
de
ik bereikt
mensen,
doorsituaties
erop te vertrouwen
en aanbiedingen op mijn pad
dat de juiste mensen, situaties en
komen.
aanbiedingen
Ik
volg mijn hart.
op mijn pad komen.
Ik volg mijn hart.

Liefs, Fajah
Liefs, Fajah

46

47

BLOG/FAJAHLOURENS

BRUIST/LIFESTYLE

Comfortfood
voor iedere mood

VOOR
EEN GOED

EN GELUKKIG

GEVOEL

Comfortfood en de herfst horen bij elkaar. Als je het woord alleen al hoort, zie je jezelf
in kleermakerszit op de bank zitten met een warme kom eten op schoot. Iedereen
heeft uiteraard zijn eigen beeld bij het woord comfortfood, maar deze definitie vat het
goed samen: comfortfood is eten waar je een goed gevoel van krijgt.
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat je je
niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat wil niet
zeggen dat comfortfood per definitie ongezond
is. Immers, je zou kunnen denken: een kanten-klare pizza uit de vriezer is comfortfood. Een
diepvriespizza is snel klaar en geeft je misschien
ook nog een goed gevoel als je deze eet. Maar
hetzelfde kan gelden voor een makkelijke
curry, bomvol groenten en verse ingrediënten.
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost.
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets
dat je doet denken aan thuis. Bijvoorbeeld je eigen
lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd eet.
Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets
waarvan je weet dat je er extra energie van krijgt.
Dingen met gember en chili erin, veel groenten,
sapjes, enzovoort. Wij geloven heilig dat gezond
eten in combinatie met wat extra uurtjes slapen
echt helpt.
Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of
gemoedstoestand nodig om comfortfood te kunnen
waarderen. Het is er in alle soorten en maten en
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal
recepten die eenvoudig te maken zijn, snel klaar en
zonder poespas en die je bovenal een heel goed en
gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD? Dat is
natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat voor de
een troostvoer is, is voor de ander een feestmaal.
En waar sommige mensen geen hap door hun
keel krijgen als ze verdrietig zijn, krijgen anderen
juist een enorme eetbui. Wanneer je ziek bent,

Wil je weten wat voor comfortfood er bij jou past? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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SOOS (Samen Overblijven Op
School) is een organisatie met
200 vrijwilligers en tussen
de middag op 16 scholen in
Nijmegen, Lent, Overasselt en
Leuth te vinden.
We begeleiden de kinderen bij het eten
van de boterham en bij het buitenspelen
op het plein. Elke school heeft een eigen
coördinator die alles op school regelt en
organiseert. Onze vrijwilligers krijgen een
training over het omgaan met kinderen, een
EHBO training en een vrijwilligersvergoeding
van € 10,- per overblijf.

NIEUW BIJ
BLIXEM
Een inspirerende en bijzondere vergaderlocatie.
Verras uw gasten of collega’s met een goed
verzorgde bijeenkomst bij BliXem.
Onze vergaderruimte is geschikt voor groepen van
twee tot maximaal dertig personen. Wij hebben diverse
vergaderarrangementen waar u gebruik van kunt maken.
Meer weten of boeken? U kunt contact met ons opnemen
via: eetcafé@blixemnijmegen.nl

We hebben veel aandacht voor gezond eten en bewegen. Regelmatig
organiseren we kinderworkshops dansen, yoga, sport en spel, om de
kinderen hun talenten te laten ontdekken. Als jij net zo enthousiast bent
als wij en je hebt tussen de middag tijd voor een leuke en afwisselende
vrijwilligersfunctie bij jou in de buurt, meld je dan bij ons aan.
Daarnaast bieden we ook stageplaatsen aan studenten van het ROC, de
HAN en de Radboud Universiteit.
Voor aanmelding als vrijwilliger of stagiair mail info@stichtingsoos.nl, of bel
naar 024-3503874 of 06-13954518. Voor meer informatie over ons en ons
werk scan de QR-code of kijk op www.stichtingsoos.nl.

tso

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

Groesbeekseweg 75, Nijmegen | 024-388 86 78 | info@blixemnijmegen.nl | www.blixemnijmegen.nl

Wij bieden de beste service en kwaliteit
in hooroplossingen.

Verzilver jouw
opleidingsbudget,
juist nu!
Nu het einde van het jaar nadert, zijn veel organisaties weer druk met de
‘budgettering’. Voor het nieuwe jaar moet de begroting op orde zijn en de
budgetten verdeeld worden over de verschillende potjes. In steeds meer
cao’s worden afspraken gemaakt over opleidingsbudgetten. De afgelopen
jaren zijn bij medewerkers het persoonlijke opleidingsbudget zelfs
verdubbeld!

MAAK EEN
AFSPRAAK VOOR
EEN INTAKEGESPREK.

Medewerkers moeten hun kennis en ervaring continue op peil houden of
nieuwe vaardigheden ontwikkelen om bij te blijven. Toch blijkt uit onderzoek
dat 40 procent van het opleidingsbudget ongebruikt blijft, terwijl de urgentie
van opleiden en ontwikkelen duidelijk is. Waarom blijft dit budget ongebruikt?
• niet alle medewerkers zijn op de hoogte van het leerbudget
• de HR-afdeling keurt een aangedragen opleiding af
• er is geen concreet opleidingsplan
• door capaciteitsgebrek op de werkvloer wordt er geen training door de
werkgever aangeboden, omdat de afwezigheid van medewerkers moeilijk
kan worden opgevangen
Laat je als medewerker goed informeren hoe het zit met jouw/ jullie
opleidingsbudget (als team). Als je er geen gebruik van maakt, ben je het
budget van 2022 kwijt. Door jezelf breder te ontwikkelen word je breder en
duurzamer inzetbaar.

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

Warme groet, Miranda
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Werkbewust helpt jou
en jouw team steviger in
je schoenen te staan en
bewuster te werken, zodat
jij als hulpverlener
het verschil kunt maken.

Daarnaast krijgt de werkgever er een gemotiveerde, productieve medewerker
voor terug!
Ik denk graag mee over de mogelijkheden.

van Welderenstraat 39, Nijmegen | 024-3220200
info@kooijoptiek.nl | www.kooijoptiek.nl

Miranda geeft praktijkgerichte
trainingen, teamcoaching en
individuele coaching op maat
binnen instellingen voor zorg,
welzijn en dienstverlening.
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Miranda van Amersvoort
Aalsburg 1830, Wijchen
06 44318801
Miranda@werkbewust.nl
www.werkbewust.nl

Hete kip op jouw locatie?

UITIk benELKAAR
gescheiden en wil

verhuizen met ons kind, wat nu?

Ga in gesprek met je ex, de andere ouder. Als jullie gezamenlijk ouderlijk gezag hebben,
dan heb je toestemming van de andere ouder nodig voor een verhuizing, zowel binnen
als buiten Nederland. Bespreek dus met elkaar welke gevolgen een mogelijk verhuizing
heeft voor jou, je ex én jullie kind.
het contact tussen het kind en de andere ouder, (extra)
kosten van de omgang en geboden alternatieven aan de
andere ouder.

Denk hierbij aan het waarborgen van het contact na
de verhuizing, aan extra reiskosten en reistijd, aan het
betrokken blijven van je ex bij sport- of
schoolactiviteiten en andere relevante onderwerpen.

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.

Belangrijk is ook of ouders in staat zijn met elkaar te
overleggen, de leeftijd van het kind, zijn/haar mening en
de mate waarin het kind geworteld is in zijn/haar
omgeving of juist gewend is aan verhuizingen.

Mocht het overleg hierover lastig zijn, dan is het
raadzaam om een mediator in te schakelen.
Als je ex (alsnog) geen toestemming geeft voor de
verhuizing, dan zul je vervangende toestemming
moeten vragen aan de rechter. De rechter zal dan
kijken naar: noodzaak en voorbereiding van de
verhuizing, continuïteit van de zorg en frequentie van

BSS Familierecht helpt je graag met advies, mediation
of bijstand inzake (internationale) verhuizing.

BSS Familierecht

voor een warme, persoonlijke
benadering!

AMSTERDAM Overtoom 538hs
020 618 76 43
NIJMEGEN Kerkenbos 1037
06 114 000 46

Kerkenbos 10-91a, Nijmegen | info@hetekipoplocatie.nl | www.hetekipoplocatie.nl
Monique Schellekens

Agnes Spoormans

Catelijne Boshouwers

55

Scan de QR-code
of kijk op
bssfamilierecht.nl

BERG EN DAL

BERG EN DAL
Op een unieke locatie in Zeeland,
dicht bij natuurgebied De Zeepe
Duinen en het strand van
Westerschouwen, vind je sinds circa
anderhalf jaar het luxe Boutique
Hotel Ter Zand. Perfect om heerlijk te
genieten van alles wat de veelzijdige
Zeeuwse kust te bieden heeft.

Uitwaaien en genieten
aan de Zeeuwse kust

Uniek aan het concept van Boutique Hotel Ter
Zand zijn onder andere de 32 Garden Suites,
die zich verspreid over het terrein bevinden.
En ook de 53 kamers in het hotel zelf vormen
een goede reden om hier vaker terug te keren.
De kamers zijn gloednieuw en voorzien van
alle gemakken. Doordat de kamers over drie
panden zijn verdeeld, voelt het hier bovendien
toch aan als een kleinschalig hotel waar je als
gast alle aandacht krijgt die je verdient. De
medewerkers van het hotel hebben dan ook
vooral oog voor het welzijn van de gasten.

Faciliteiten

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede
Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand
Scan de QR-code en ga naar de website
voor meer info of om meteen te reserveren
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Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van
ﬁetsen, waardoor ze heerlijk de omgeving
kunnen verkennen. Vergeet daarnaast ook niet
het restaurant Le Poirier waar verrassende
gerechten worden bereid met de mooiste
streekproducten. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de wellness en ﬁtness die zich
op slechts tweehonderd meter van het hotel
bevinden.

GET IN HUNGRY, LEAVE HAPPY

1
Voor ballonnen,
feestartikelen
en meer kun je
terecht in onze

1

webshop

Of scan de
QR-code

BRUISENDE

HOTSPOTS

Ga mee op een ontdekkingsreis door
de Creoolse keuken. Proef diverse
gerechten en zoete lekkernijen die
de smaakpapillen strelen.

www.typischjorisshop.nl

Burchtstraat 126, Nijmegen | 024-7855032 | www.veggiegalore.nl

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

BRUIST

R U I S Tspontaan
Voor eenBpuur,

Een goed
geweten is vaak
te danken aan een

slecht geheugen

De Bastei
Infocentrum WO2

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
58

•

•

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

en stijlvol portret
In november kom
je tegen harde
wind en fikse regen
BEKIJK DE
WEBSITE VOOR
MEER INFO!

Sophia Fotograﬁe
Zomertaling 55, Wijchen | 06 40 13 26 29
info@sophiafotograﬁe.nl | www.sophiafotograﬁe.nl

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

BRUIST/RECEPT

Chili con carne

met gehakt, bonen en rijst
Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat
dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.
4 PERSONEN - 35 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 grote ui
1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s
2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)
500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen
1 blik tomatenblokjes
(à 400 gr)
1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten
1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room
peterselie (fijngehakt)
350 gram basmatirijst
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BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine.
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne
kruidenmix toe.
Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen.
Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.
Serveer de chili con carne met een ﬂinke schep
zure room, wat fijngehakte peterselie en rijst.
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Musk Extreme
parfum

Good4fun
giftcard
t.w.v. € 25,-

Wat is er in de herfst nu fijner dan
je samen op de bank te nestelen en
de tijd te verliezen met een Bruist
magazine? Terwijl wind en regen om het
huis gieren, zit je fijn bij elkaar met een
zelfgemaakt warm drankje en herfstig
hapje binnen handbereik. En wat
kun je nu het beste doen tijdens het
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online)
bladeren door deze editie van Bruist en
puzzelen voor mooie prijzen.
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Maak kans op

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

Deze Good4Fun giftcard is
fun om te geven en krijgen!
Circuit rijden, eten, unieke
overnachtingen, fashion
en alle fun die er is.
Online shoppen en te
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel,
veilig en origineel. www.good4fun.nl

Zoek de zes letters in BRUIST!

2
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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'geheugen'. T
De oplossing van vorige maand was najaar.
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 1-2-5.
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parfum
verleiding
lekker
geuren

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing
in op onze site: www.nijmegen-bruist.nl
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 december
de oplossing in op onze site: www.nijmegen-bruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op

SNEL VET VERLIEZEN
DOOR CRYOLIPOLYSE!

PROEFELING
BEHAND

O

V R O U WE

VO

R

N

€ 69,-

Wil jij een strakkere buik, armen, billen of benen en afscheid nemen van je
zadeltassen en lovehandles? Met CRYO4 verdwijnt het als sneeuw voor de
verwijderen zonder operatie.

Maak nu gelijk een
afspraak voor
jouw nieuwe lijf!
van der Brugghenstraat 12, Nijmegen • 06 16 96 42 00 • www.contoura.nl
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zon! Met CRYO4 is het mogelijk om plaatselijke vetophoping definitief te

