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Belleza’s Mundo
J. Kruijverstraat 17, Zaandam

06 - 53680106
www.bellezas-mundo.nl

Brazilian Wax specialist

Belleza’s Mundo is 
gespecialiseerd in de Brazilian 
Wax. Dit is het verwijderen 
van al het schaamhaar 
(desgewenst met behoud 
van een “streepje”) van de 
venusheuvel tot en met de 
anus. Uiteraard kunt u onze 
moderne wax-studio ook heel 
goed terecht voor al uw andere 
wax-behandelingen.

Weg Huidirritatie / ingroei haartjes

Bij Beleza’s Mundo wordt ontharing op een 
professionele manier uitgevoerd. Hierdoor heeft u 
geen last meer van harde stoppels en veel minder 
tot geen huidirritatie of ingegroeide haartjes.

Hygienisch & Secuur ontharen

In onze wax-salon wordt hygiënisch en secuur 
gewerkt. We gebruiken bij iedere wax-behandeling 
altijd nieuwe handschoenen en uitsluitend 
wegwerpspatels, dus: No Double Dipping.

Wat kun je verwachten van Waxen bij Belleza’s Mundo?
Belleza’s Mundo is een wax-studio die gevestigd is in Zaandam. We zijn 
gespecialiseerd is in alle ontharingsbehandelingen door middel van waxen/harsen. 
De voordelen van waxen/harsen zijn dat de haartjes zachter worden en minder 
terug groeien. U heeft dus geen last meer van harde stoppels, want haartjes 
groeien zacht terug en dit geeft minder huidirritatie en ingegroeide haartjes.  
Er wordt veel aandacht besteed aan de huid en de voor- en nabehandeling.

José Gimeno

Of je je nu opmaakt voor je 
allereerste wax-ervaring of 
op zoek bent naar tips om 
je vorige behandeling te 
overtreffen, Belleza’s Mundo is 
gediplomeerd, gecertificeerd 
en gespecialiseerd in waxen.  
Wij staan naast jou en zullen 
je doen stralen!

Klaar voor de lente?
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-19629221

VOORWOORD/JUNI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer, de terrassen zitten voller en voller en, ligt het 
aan ons of worden ook de mensen zelf steeds vrolijker? Hier bij Bruist 
is dat in ieder geval wel zo!

En wat doe je in de zomer? Lekker naar buiten gaan! Optimaal 
genieten van alle mooie dagen. De ene keer heerlijk aan het water, de 
andere keer heb je misschien wel meer zin in een dagje stad. Waarom 
dan niet een keer naar Nijmegen? Een schitterende stad waar we je in 
dit magazine dan ook graag wat meer over vertellen. En het mooie is, 
deze stad ligt aan de Waal met z’n vele Waalstrandjes. Hier hoef je 
dus eigenlijk niet te kiezen tussen een dagje stad en een dagje aan 
het water, want Nijmegen biedt het beste van beide.

Mooie tips voor een dagje uit dus in deze nieuwste uitgave van Bruist, 
maar zeker ook tips voor het vinden van het leukste cadeautje voor 
Vaderdag. Want ook die dag staat weer op de agenda; om precies te 
zijn op 16 juni.

Nog meer? Yes! Ook deze maand bieden we je weer meer dan 
genoeg te lezen en vertellen bijzondere ondernemers als 
Huisartsenpraktijk Van Loenen en Hotel de Leijhof Oisterwijk je over 
hun bedrijf. En de rest? Ontdek het vooral zelf...

Geniet van de zon en van Bruist!
René Moes



BEREIKBAARHEID
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, dankzij de vele trein- en busverbindingen. 
Voor zowel auto’s als fi etsen beschikt het centrum 
over voldoende parkeerplaatsen en (gratis)
stallingmogelijkheden. Fietsers zitten sowieso goed 
in de 'fi etsstad van 2016', met al haar snelfi ets-
paden. Ook kun je een handige leenfi ets pakken.

SHOPPEN
In het oude stadscentrum kun 
je al slenterend de historische 
pareltjes spotten, maar je kunt 
er ook uitstekend shoppen in 
de LANGE HEZELSTRAAT, de 
oudste winkelstraat van Nederland. 
Naast de grote ketens vind je 
hier vooral exclusieve boetiekjes 
en leuke speciaalzaken.
www.hezelstraatnijmegen.nl
In DE MARIKENSTRAAT, de 
leukste winkelstraat gelegen in 
het hart van Nijmegen, is het 
zeer diverse aanbod van winkels 
verdeeld over maar liefst twee 
niveaus. Er worden ook regel-
matig bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Kortom: genoeg 
te beleven in de Marikenstraat!
www.marikenstraat.nl

In deze schitterende historische stad weten ze prima 
wat gezelligheid inhoudt! Of je nu voor cultuur, natuur, 

winkels of een hapje en drankje gaat, Nijmegen heeft voor 
ieder wat wils. Wandel vanuit de stad zo de natuur in 

of plof na een dagje shoppen neer op een van de vele 
terrassen. www.visitnijmegen.com

HARTING OPTIEK is een gezellige winkel in de Hertogstraat. Of
je nu voor een (zonne)bril, lenzen, oogzorg of iets anders komt: Harting 

Oogmode & Oogzorg geeft altijd advies op maat. www.hartingnijmegen.nl

Al meer dan 70 jaar lang is TIJSSEN MODE dé herenmodezaak 
in het centrum van Nijmegen. Hier vind je een ruime selectie kleding 
voor verschillende stijlen en gelegenheden. Ook online dé herenmode 

specialist. www.tijssenmode.nl

In MUSEUM HET VALKHOF duik je in het Romeinse 
verleden van Nijmegen, maar bekijk je ook moderne kunst. 

Het gloednieuwe museum DE BASTEI leert je alles over 
natuur en cultuur. En in het MUZIEUM ervaar je hoe het 
leven is als je blind of slechtziend bent. En zo kunnen we 

nog wel meer musea noemen! Daarnaast zijn er 
verschillende galeries en exposities te bezoeken.

www.visitnijmegen.com/overzicht/museum 

CULTUUR

Eén van de oudste steden van  Nederland

Nijmegen VIERDAAGSE
Vanuit heel de wereld komen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars naar Nijmegen
om vier dagen te wandelen in de Waalstad en 

haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen 
wandelen wacht de wandelaar een glorieuze 

intocht over de Via Gladiola om daarna het 
welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst

te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli.

www.4daagse.nl

NIJMEGEN/BRUIST

Wandel vanuit de historische binnenstad richting de Waal om uit te 
waaien aan de waterkant of neer te ploffen op een van de terrassen. 

Vanaf DE WAALKADE wandel je zo het hooggelegen VALKHOFPARK 
in. Vanuit dit historische stadspark heb je een schitterend uitzicht over 

de iconische Waalbrug. Ook kun je er een kijkje nemen in de 
Valkhofkapel, het oudste stenen gebouw van Nederland (1030). Een 

ander mooi park in Nijmegen is het door Frank Boeijen bezongen 
KRONENBURGERPARK waar nog een gedeelte van de oude 

stadsmuur staat met de 30 meter hoge Kronenburgertoren uit 1425.

WAAI UIT LANGS DE WAAL

Eén van de oudste steden van  Nederland

INSPIREREND TREFPUNT
Wie de laatgotische Stevenskerk in 
het historische centrum van Nijmegen 
binnenstapt, raakt direct onder de 
indruk van het indrukwekkende 
lijnenspel in de architectuur en de 
bijzondere lichtval door de glas-in-
loodvensters. DE STEVENSKERK is 
ook een bijzondere locatie voor een 
congres, evenement, bijeenkomst of 
diner. De grote kerk is zowel geschikt 
voor grootschalige als intiemere 
ontvangsten. www.stevenskerk.nl

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, op Ibiza 
en in Marbella. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
in Nijmegen. DUS OOK HET 
MOOIE NIJMEGEN BRUIST!

Nijmegen
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A S P E R G E S
v e r r a s s e n d  a n d e r s !

T I P S  V A N  P A U L

Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl

Om de lente te vieren heeft culinair journalist Onno 
Kleyn speciaal voor Le Cockelon een verrassend 
receptje geschreven: Asperges met bruine boter en 
heerlijke Comté. Het recept ligt voor u in de winkel 
klaar.

Voor erbij hebben we een heerlijke fruitige
Duitse Spätburgunder uitgezocht, die licht gekoeld 
het beste tot zijn recht komt.
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DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

Like dan de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie 

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor
/LEZERSACTIE#1

op een overheerlijk 

www.slijterijprinsenbeek.nlwww.slijterijprinsenbeek.nl

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor je met gemak een fl ink aantal kilometers 
kunt maken. Of je de fi ets nu gebruikt voor een 

rondje door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! 

Vanaf €1.999.  www.union.nl

Vaderdag
BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK

Overnachting in een Comfort Room
Culinair 3 gangenmenu du chef

Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
*excl. lokale heffi ngen. Op basis van minimaal 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

BRUISTDeal SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SadaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 
Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

Vaderdag
VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 

exclusieve haarverzorgingslijn ontwikkeld die het haar en de 
hoofdhuid voedt, verzorgt en haaruitval tegengaat. Previa Man 

Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

Like de Facebookpagina 
van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie!Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Sodastream naarprijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op 
de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 
Lezersactie #wonderfeel naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
twee vrijkaarten
voor Wonderfeel 
op vrijdag 19 juli.
Wonderfeel is een driedaags 
buitenfestival voor klassieke 
muziek op Landgoed Schaep 
en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl
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Wie niet voor onaangename financiële verrassingen wil komen te 
staan, kan zich verzekeren tegen de kosten voor een uitvaart. Grofweg 
zijn deze verzekeringspolissen te verdelen in natura verzekeringen en 
kapitaalverzekeringen. 

Natura verzekering
Een natura verzekering wordt ook wel pakketverzekering genoemd.  
Zo’n verzekering keert uit in goederen en diensten. In zo’n pakket zitten dan o.a. 
een vastgesteld aantal rouwkaarten, een rouwauto en een standaard kist en een 
volgauto. Wanneer van dat pakket wordt afgeweken, moet men bijbetalen. 

Kapitaalverzekering
In geval van de kapitaalverzekering wordt een overeengekomen maximum bedrag 
uitgekeerd. Zijn de kosten van een uitvaart lager, dan wordt het resterende bedrag 
niet uitgekeerd. Zijn de kosten hoger dan moet worden bijbetaald. 

Vrije keuze 
Veel mensen denken dat ze verplicht zijn om de uitvaartondernemer te nemen 
bij wie ze verzekerd zijn. Dat is niet zo. Wel is het zo dat bij natura verzekeringen 
in zo’n geval het pakket diensten wordt omgezet in een geldbedrag. Dit bedrag 
is vaak lager, waardoor moet worden bijbetaald. Het is ook mogelijk dat de 
verzekeringsmaatschappij uitkeert op basis van de toegezonden nota van de 
uitvaart. Per onderdeel wordt dan gekeken wat wel en wat niet wordt vergoed.
Bij kapitaalverzekeringen is de keuze voor een uitvaartondernemer meestal niet 
van invloed op de uitkering. 

Meer informatie
Mocht u nog meer vragen hebben of wilt u uw wensen bespreekbaar maken, dan 
kunt u een afspraak met ons maken. Naar aanleiding van uw wensen maken wij 
een duidelijke voorlopige kostenbegroting, zodat u weet waar u aan toe bent. 
Naar aanleiding daarvan kunt u uw verzekering aanpassen of geld apart leggen. 
Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kost u alleen even tijd.

Aandacht, persoonlijk en 
tijd zijn de kenmerkende 

facetten aan de 
werkwijze van Ligthart 
Uitvaartzorg. ‘Afscheid 

nemen betekent voor 
nabestaanden hard 
werken terwijl men 

door gevoelens wordt 
overspoeld.’ Tevens 
roept een dergelijke 

gebeurtenis veel vragen 
op, zoals: kiezen we voor 

begraven of cremeren, 
thuis opbaren of niet, 
wat gaat er allemaal 

gebeuren en welke sfeer 
krijgt deze week?

UITVAARTVERZEKERINGEN





Samen SPORTEN
in de buitenlucht
Staat het idee van sporten in een fitnessruimte je tegen? Dan is het tijd voor 
Bootcamp! Meld je snel aan bij Bootcamp Zaanstreek en sport voortaan heerlijk 
in de buitenlucht.

Bootcamp Zaanstreek  |  06-38334512  |  www.bootcampzaanstreek.nl

            NU 2 maanden 
VOOR DE PRIJS VAN 1

ACTIEF BEWEGEN 
EN SPORTEN MET 

PLEZIER

Nu ook  
trainingen in 
Assendelft!



COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

Willy Kloosterboer is al 
35 jaar mondhygiënist 
waarvan ze 32 jaar op de 
poli kaakchirurgie in het 
Zaans Medisch Centrum 
heeft gewerkt. Vanaf 
2004 is zij vrij gevestigd. 
Zij werkt nog steeds 
nauw samen met de 
kaakchirurgen van 
het ziekenhuis. 
Nieuwe patiënten 
zijn van harte 
welkom.

Willy Kloosterboer is al 
35 jaar mondhygiënist 
waarvan ze 32 jaar op de 
poli kaakchirurgie in het 
Zaans Medisch Centrum 
heeft gewerkt. Vanaf 
2004 is zij vrij gevestigd. 
Zij werkt nog steeds 
nauw samen met de 
kaakchirurgen van 
het ziekenhuis. 
Nieuwe patiënten 

Het is dan ook vreemd dat het nog altijd geen gewoonte is 
dat men naar de mondhygiënist gaat en wel voor controle 
naar de tandarts. Ook de tandarts let natuurlijk wel op de 
mondhygiëne, maar heeft hier minder tijd voor dan  
de mondhygiënist.

De mondhygiënist is speciaal opgeleid om de patiënt te 
begeleiden in het gezond maken van het gebit en er dan 
samen voor te zorgen dat dit ook gezond blijft. Het zou 
dus eigenlijk een goede gewoonte zijn om met het hele 
gezin niet alleen 2 maal per jaar de tandarts, maar ook 2 
x per jaar de mondhygiënist te bezoeken. Het is natuurlijk 
ook een geruststelling om te horen dat je je gebit goed 
onderhoudt of om tips te krijgen hoe dit beter te doen.

De praktijk is van maandag tot en met donderdag geopend 
en er is plek voor nieuwe patiënten. Kom dus gerust met 
het hele gezin.  
 
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed uit 
de aanvullende tandartsverzekering en voor kinderen tot 
18 jaar geheel gratis uit het basispakket.

Voorkomen 
is beter dan 

genezen...
Preventie is eigenlijk het allerbelangrijkst. Ervoor zorgen dat je niet 
ziek wordt of in het geval van de mondhygiëne: ervoor zorgen dat 
je gebit gezond blijft door goed te reinigen en te laten reinigen.

Heijermansstraat 143-A
1502 DJ Zaandam
075-6414653
www.medi-mondzorg.nl
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Zuiddijk 139  |  1501 CE Zaandam  |  075 616 38 75   |  www.leeringenpartners.nl

DE ENE KRUL IS DE ANDERE NIET
Haar met slag, sterk gekruld of kroes haar, 
geen enkele krul is hetzelfde. De ene krul 
heeft ondersteuning nodig om tot uiting 
te komen, de andere krul krult zo sterk in 
dat het getemd moet worden en lucht 
nodig heeft. 

CURLSYS®-KNIPTECHNIEK- RESPECT 
VOOR JE KRULLEN
Wil je je krullende haar op een goede, 
professionele manier geknipt hebben, kies 
dan voor een CURLSYS®-knipbehandeling. 
Hierbij wordt eerst gekeken wat voor krul 
je hebt, en wat het nodig heeft om het 
best tot zijn recht te komen 
(ondersteuning, lucht, volume etc). 

CURLSYS®

BIJ ONS ZIJN JE KRULLEN 
IN VEILIGE HANDEN

Daarnaast gebruiken we gepatenteerde scharen, 
welke speciaal ontwikkeld zijn voor het knippen van 
krullend haar. Dankzij intensieve trainingen en 
continue bijscholing zijn we inmiddels CURLSYS® 
Masterclass Salon. Geef je krullen wat ze verdienen: 
CURLSYS®.

VOOR NA



DITJES/DATJES

    Pssst... Het is al juni, maar dat blijft even tussen mei & juli.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut dat jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.
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Het bruisende leven van...

Remy 
Bonjasky

Fo
to

gr
aa

f: 
Je

ro
en

 O
os

te
rv

el
d

Hoewel hij zelf al jaren niet meer 
in de ring staat, is er van een zwart 
gat voor voormalig kickbokser Remy 
Bonjasky absoluut nooit sprake 
geweest. Integendeel zelfs. Zijn leven 
bruist. Door zijn gezin, door tal van 
werkzaamheden, maar zeker ook 
door zijn eigen sportschool die hij in 
2010 opende in Almere. “Ik heb echt 
alles wat mijn hart begeert.”

Het bruisende leven van...

Remy 
Bonjasky
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Als kickbokser heeft Remy heel wat titels op zijn naam 
staan, waaronder zelfs drie K-1 World Grand Prix titels. 
Iets waar hij als klein jochie echter nog totaal niet mee 
bezig was. “Ik wilde profvoetballer worden, maar aan 
die droom kwam door een blessure een eind.” Misschien 
maar goed ook, want dat deed hem op zijn zeventiende 
besluiten om te gaan kickboksen. “Niet de meest logische 
stap, na een beenblessure, maar wel een succesvolle 
stap. Binnen een half jaar vocht ik namelijk al mijn eerste 
wedstrijd en na slechts vijf wedstrijden kwam ik al uit in 
de hoogste klasse.” Het vervolg mag duidelijk zijn.

Passie delen
Nu hij 43 is, staat Remy zelf niet meer fanatiek in de ring. 
“Ik kan simpelweg niet meer mee op het hoogste niveau 
en met minder neem ik geen genoegen”, lacht hij. Maar 
de sport zit wel in zijn hart. “En die passie deel ik door de 
lessen die ik geef in mijn eigen sportschool, de Bonjasky 
Academy, en door het begeleiden van jong vechtsport 
talent. Daar word ik echt super gelukkig van. Ik wil 
namelijk iedereen meegeven wat het mij heeft geleerd, 
zoals discipline, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. 
Dat zijn ook de waarden die ik met mijn sportschool uit 
wil dragen.” 

Blijven dromen
En de toekomst, hoe ziet die er voor Remy uit? “Ik blijf 
dromen. Ooit hoop ik in elke stad een eigen gym te 
hebben.” En wie weet lukt hem dat nog ook. De eerste 
stap is inmiddels gezet. “Als alles goed gaat open ik later 
dit jaar een tweede gym in Amsterdam, dus wie weet...” 

HET BRUISENDE LEVEN VAN/REMY BONJASKY

Het begeleiden van
jong vechtsport talent, daar word ik echt 
super gelukkig van. 
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COLUMN/MARIËLLE BLOEM

Samen 
genieten!

Ik ben Marielle Bloem, 
eigenaresse van de Babor 
Beauty Spa in Wormer.
Ik schrijf de komende tijd 
een column over beauty 
en trends, die in mijn vak 
langsvliegen en waar ik 
mee te maken krijg.

Geniet samen van een luxe behandeling! Knip 
onderstaande coupon uit en kom gezellig langs 
met zijn tweeën.

Babor Beauty Spa By Marielle Bloem  |  Eigenaresse: Marielle Bloem
Dorpsstraat 40, Wormer  |  075-7370270  |  www.baborbeautyspawormer.nl

De coupon is geldig 
t/m eind juli. Niet 

geldig in combinatie 
met andere acties. 

Geldig op 60 minuten 
behandelingen.
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
2 FESTIVALS
D

LUISTEREN EN LUIEREN 
OP WONDERFEEL
Wonderfeel is een driedaags buiten-
festival voor klassieke muziek met 
de ongedwongen sfeer van een 
popfestival. De zeven podia bieden 
voor elk wat wils: van Mozart tot 
Aart Strootman, van Rameau tot 
Pärt met lijntjes naar jazz, wereld-
en popmuziek. LIKE & SHARE 
LEZERSACTIE#2 EN WIN TWEE 
VRIJKAARTEN VOOR 19 JULI!
19, 20 en 21 juli in ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl 

50 JAAR WOODSTOCK 
Kom 17 of 18 augustus naar het 
Goffertpark voor twee dagen vol 
Peace, Love & Music met 
gelouterde tributebands en -acts uit 
de hele wereld die een ode brengen 
aan hun helden: Janis Joplin, The 
Who, Jimi Hendrix, Santana, Joe 
Cocker en nog vele, vele anderen.
www.openluchttheaters.nl/
site/programma/50-jaar-woodstock

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 27 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl
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COMPLEET GENIETEN COMPLEET GENIETEN 
Verbli j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving en laat u cul inair verrassen 
door onze Chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis, kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl
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BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

Beach
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

zonnebril 

Zojuist mijn zomer-
kleding uitgezocht.

Ik pas alleen
nog mijn
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Lambert Meliszstraat 29A Westzaan  |  06-24304074
www.dehaarwerksalon.nl

Fiona Ofman
van

Wil jij ook voller of 
langer haar?

Eerlijk en vrijblijvend advies? Neem dan contact op met 
Fiona van de Haarwerksalon via 06-24304074

Dit is een manier van extensions die het haar niet 
beschadigd, met 100% echt Scandinavisch haar!

Heb jij last van gezondheidproblemen en daardoor 
dun haar? Wellicht heeft u recht op een vergoeding 
vanuit de verzekering.
Nieuwsgierig? Voor meer informatie, bel 06-24304074

Alles wat Manon in haar praktijk doet, heeft als 
doel ervoor te zorgen dat haar cliënten op alle 
vlakken weer volledig in balans komen.

Adviesbureau Manon Consulting
Manon Carolina Steggerda  |  Brikstraat 49, Zaandam

06-15091833  |  www.manonconsulting.nl

Alles wat Manon in haar praktijk doet, heeft als 

Weer in
      balans
Zelfhealing van fysieke klachten
Men kan met geestelijke gedachtenkracht, 
wil, en dicipline de zelfhealing – wat het 
fysieke lichaam betreft –  
in werking zetten.  
De zelfhealing zal 
aantoonbaar worden 
via uitslag/testen van 
de medische wereld.

Wilt u meer weten 
over bovengenoemd 
onderwerp? Neem 
dan contact op met 
Manon Consulting.

fysieke lichaam betreft – 

Nieuwsgierig of ik iets voor jou kan betekenen? 
Neem dan een kijkje op mijn website of bel me eens 
voor de mogelijkheden.

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

zonnebril 

Zojuist mijn zomer-
kleding uitgezocht.

Ik pas alleen
nog mijn



Waarom zou u door ons uw ooglidcorrectie laten 
uitvoeren?
- Zeer ervaren huisarts in het opereren van bovenoogleden
-  Gratis intake en uitgebreide informatie voorziening
-  U wordt door ons niet behandeld als een nummer
-  Gezellige, rustige sfeer
-  We kunnen relatief goedkoop de operatie uitvoeren
-  Er mogen altijd (max. 2) personen (familie, vrienden) aanwezig 

zijn als wij de operatie bij u uitvoeren
-  Duidelijkheid in wat we doen voor, tijdens en na de operatie
-  Geen ‘addertjes onder het gras’

Dokter van Loenen heeft een aparte opleiding gevolgd om de 
bovenooglidcorrectie uit te kunnen voeren (bij huisartskliniek.nl), 
zoals onze beroepsgroep ook wenst. U kunt veel recensies over 
ons lezen op zorgkaartnederland.
Op onze Media-pagina staat een kort fi lmpje over Medisch 
Centrum Zaanzorg, waar u ook dokter van Loenen een 
ooglidcorrectie ziet uitvoeren. (Let op: Vaak wordt er door 
klinieken negatieve informatie verstrekt over opererende 
huisartsen in het algemeen. Erg fl auw, maar wij snappen dat als 
huisarts heel goed! U kunt bij ons voor veel minder geld terecht, 
met net zo’n goed resultaat!)

“Benieuwd wat voor ‘extra’s’ wij nog meer bieden? 
Neem dan een kijkje op www.huisartsvanloenen.nl”

Wij voeren reeds vier 
jaar met veel succes 

bovenooglidcorrecties 
uit. Naast het feit dat wij 
heel veel complimenten 

krijgen voor de 
kwalitatief goede 

operaties (ook door 
oogartsen), doen wij het 

ook voor een zeer 
aantrekkelijke prijs.

Het is absoluut niet 
nodig om naar een 

speciale kliniek of naar 
het ziekenhuis te gaan!

Eigenaar: André van Loenen  |  Dr. C.W.H. van Raaltenpark 3, Zaandam  |  075-6169873  |  www.huisartsvanloenen.nl

Bovenooglidcorrectie
Bij ons kost de (dubbele) bovenooglidcorrectie € 520,-
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COLUMN/OOGLIDCORRECTIE

Zoekt u informatie over andere 
operaties die wij uitvoeren? 

kijk op www.huisartsvanloenen.nl/
chirurgische-ingrepen
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KROMMENIEERWEG 12 - WORMERVEER 
TEL. 075 628 10 30

WWW.DGNLEDER.NL

Sinds 1997

DEALER 
WORMERVEER

Eetcafé De Herinnering 
Zaanweg 93-94  |  Wormerveer  |  075-6153630

Geniet van onze wekelijks wisselende daghap of 
één van onze andere eerlijke streekgerechten!

Open voor lunch, borrel en diner. 
Maandag: gesloten
Dinsdag, woensdag en donderdag: 11.00-23.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 11.00-01.00 uur
Zondag: 16.00-23.00 uur

Heerlijk eerlijk eten  
     in een authentieke setting

DAGHAP 
€ 11,50

WOENSDAG EN 
DONDERDAGOPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



Westzijde 45A Zaandam
06-44810342  |  www.beautydivas.nl

Manicure &
      Pedicure 
WAT IS EEN MANICURE/PEDICURE? 

Een manicure houdt in: hand- en nagelverzorging.
Een pedicure houdt in: voet- en nagelverzorging. 

Bij een manicure/pedicure-behandeling worden de handen 
en nagels behandeld, zodat de behandeling op uw hand/
nagel-conditie wordt uitgevoerd. Sommige mensen hebben 
droge handen, anderen weer vochtige handen of een dunne 
huid. Ook bij nagels zien we veel verschillen; breken bij de 
één de nagels makkelijk af, heeft de ander juist sterke nagels. 
Sommige mensen hebben last van geribbelde nagels en 
anderen weer van dubbele laagjes. Uiteraard kunnen wij u 
ook van advies voorzien, om uw huid- en nagelconditie te 
verbeteren. Wanneer u uw nagels wilt laten lakken, dan kunt 
u kiezen uit een ruim assortiment aan kleurlakken.

Een manicure is een behandeling van de handen, maar 
vooral de nagels. Ook degene die deze handeling beroeps-
matig uitvoert, wordt een manicure genoemd. De huid wordt 
gekalmeerd en ontspannen door middel van warme 
handbaden en vochtregulerende lotions. Bij de nagels wordt 
de nagelriem naar achter geduwd en de nagel in een mooie 
vorm gevijld. De dode huidcellen van de natuurlijke nagel 
worden verwijderd. De nagelriem wordt bevochtigd.

GOED VERZORGDE NAGELS

Het is belangrijk om goed verzorgde nagels te hebben. 
Met gezonde en mooie nagels maakt u altijd een 
goede indruk en voelt 
u zich vrouwelijker en 
zelfverzekerder. 
Dit alles komt uw 
uitstraling ten goede.

Met gezonde en mooie nagels maakt u altijd een 
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Geen zin om lang in de keuken te staan, maar wil je toch een voedzaam en lekker gerecht 
op tafel zetten? Dan zijn deze eenvoudige recepten zeker een aanrader. Smullen maar. 

Met enkele (plastic) 
tijdschriftenhouders 

op z'n kant, 
creëer je snel en 
makkelijk meer 
bergruimte in je 

(koel)kast.

Met een 
DOORGESNEDEN 

UI schrob je 
aangebrande 
voedselresten 

eenvoudig van een 
heet bbq-rooster.

Altijd VERSE 
KRUIDEN in huis? 
Vries ze met water, 
olie of afgekoelde 
bouillon in een 

ijsklontjes-
bakje in.

Als je RESTJES WIJN 
over hebt, kun je deze 
in het ijsklontjesbakje 
van je vriezer gieten, 

zodat je ze later 
in sauzen 

kunt gebruiken.

saladeKip ketjap

Meng de ingrediënten voor de 
marinade door elkaar. Bewaar 
een paar eetlepels en meng de 
rest met de kip (of vega stukjes) 
en laat een kwartier marineren. 
Kook de sperziebonen gaar, 
snijd de komkommer in plakjes 
en de wortels in reepjes. Bak de 
kip in een pan met een beetje 
olie of margarine. Meng de sla 
met de wortel, komkommer en 
sperziebonen. Verdeel de 
gebakken kip hierover. Bestrooi 
met de cashewnoten en de 
bosui en besprenkel met wat 
overgebleven marinade.

INGREDIËNTEN
160 gr kip of 

vegetarische stukjes
200 gr sperziebonen

½ komkommer
200 gr geschrapte 

worteltjes
olie of margarine 
om in te bakken

1 zakje sla
handje grofgehakte,

ongezouten cashewnoten
2 in ringetjes

gesneden bosui

AZIATISCHE
MARINADE

    1 eetl honing
1 eetl gember-

siroop
2 eetl ketjap manis

2 eetl sesamolie
1 eetl citroensap

snufje chilivlokken

2 PERSONEN - 30 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

hb o N

BRUIST/RECEPTEN

Zijn je SAUSFLESSEN 
bijna leeg? Zet ze 

dan ondersteboven
in een eierdoosje.

Zo kun je ook 
het laatste restje 

gebruiken.

Plaats een 
GROTE 

SNIJPLANK over 
de gootsteen 
en maak zo 

een extra groot 
werkblad.

Gebruik het handig 
doosje van tictac
om KRUIDEN in 

te bewaren. 
Ze nemen ook 

bijna geen ruimte 
in beslag.

Komkommer en 
watermeloen 
bevatten veel 

vocht. Leg plakjes 
op je door de zon 

VERBRANDE 
HUID.

Marineer de zalm met het sap van de limoen 
en bestrooi met een snufje peper en zout. 
Bereid de noedels volgens de verpakking, 
laat uitlekken en meng met een scheutje 
ketjap. Snijd met een mandoline of kaas-
schaaf de wortels en komkommer in linten. 
Snijd de mango in kleine blokjes. Bak de zalm 
in 3 à 4 minuten rosé in een pan. Je kunt 
hem ook rauw laten, maar dan moet hij wel 
heel vers zijn. Verdeel de noedels over het 
midden van een kom. Leg er de zalm in 
stukjes, de mango, de komkommer- en 
wortellinten en de taugé omheen. Garneer 
met wat koriander, sesam en eventueel een 
limoentje. Je kunt de bowl zowel koud als 
lauwwarm eten.

INGREDIËNTEN
2 stukken zalm

(285 gr.)
1 limoen, voor het sap 

en voor een schijfje
peper en zout

100 gr noedels
scheutje ketjap

2 wortels
½ komkommer
175 gr mango

75 gr taugé
bosje koriander

1 theelepel sesam

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

d

G
zalmNoedel bowl met

34



N

BRUIST/RECEPTEN

Zijn je SAUSFLESSEN 
bijna leeg? Zet ze 

dan ondersteboven
in een eierdoosje.

Zo kun je ook 
het laatste restje 

gebruiken.

Plaats een 
GROTE 

SNIJPLANK over 
de gootsteen 
en maak zo 

een extra groot 
werkblad.

Gebruik het handig 
doosje van tictac
om KRUIDEN in 

te bewaren. 
Ze nemen ook 

bijna geen ruimte 
in beslag.

Komkommer en 
watermeloen 
bevatten veel 

vocht. Leg plakjes 
op je door de zon 

VERBRANDE 
HUID.

Marineer de zalm met het sap van de limoen 
en bestrooi met een snufje peper en zout. 
Bereid de noedels volgens de verpakking, 
laat uitlekken en meng met een scheutje 
ketjap. Snijd met een mandoline of kaas-
schaaf de wortels en komkommer in linten. 
Snijd de mango in kleine blokjes. Bak de zalm 
in 3 à 4 minuten rosé in een pan. Je kunt 
hem ook rauw laten, maar dan moet hij wel 
heel vers zijn. Verdeel de noedels over het 
midden van een kom. Leg er de zalm in 
stukjes, de mango, de komkommer- en 
wortellinten en de taugé omheen. Garneer 
met wat koriander, sesam en eventueel een 
limoentje. Je kunt de bowl zowel koud als 
lauwwarm eten.

INGREDIËNTEN
2 stukken zalm

(285 gr.)
1 limoen, voor het sap 

en voor een schijfje
peper en zout

100 gr noedels
scheutje ketjap

2 wortels
½ komkommer
175 gr mango

75 gr taugé
bosje koriander

1 theelepel sesam

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

d

G
zalmNoedel bowl met
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HENK BOUW OPTIEK
KERKBUURT 17A
1511 BB OOSTZAAN
075-6842760
WWW.HENKBOUWOPTIEK.NL

         VOLG ONS OP FACEBOOK

ZONNEBRILLEN 
ACTIE!
Bij Henk Bouw Optiek

Bij aanschaf van een nieuwe 
bril, krijgt u van ons een mooie 
zonnebril op sterkte cadeau!*

Deze actie geldt ook bij een multifocale bril.
Keuze uit leuke monturen!

* Vraag naar de voorwaarden 
in de winkel. Actie is niet 
geldig bij een kinderbril.

* Vraag naar de voorwaarden 




