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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel 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!
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Bruisende lezer,

Het is bijna zover... de winter gaat weer plaats maken voor de lente! 
En hoewel maart de buienmaand bij uitstek is, merk je aan alles dat 
we weer richting de warmere maanden van het jaar gaan. Heerlijk! 
Wat ons betreft kan dat voorjaar niet snel genoeg zijn intrede doen.

Voor veel mensen vormt het voorjaar dé aanleiding voor een grote 
schoonmaak in huis. Maar ook om het interieur eens goed onder 
de loep te nemen. Wordt het niet weer eens tijd voor wat nieuws? 

Voor iets anders dan anders? Dan kan maatwerk de oplossing 
zijn voor jou. Een kast of bijvoorbeeld deur op maat zorgt 
namelijk gegarandeerd voor een unieke en persoonlijke 
uitstraling. Daarover vertellen we je dan ook graag wat meer.

Zo blijven we je elke maand verrassen met de meest inspirerende 
verhalen. Met de lente in onze kop bruisen wij weer van de 
ideeën, net als alle ondernemers die ook deze maand weer hun 
verhalen met je delen. Zoek dus een heerlijk plekje in het (bijna) 
voorjaarszonnetje, sit back, relax en geniet van deze nieuwste 
editie van Bruist.

Lea en Marcel Bossers

Inhoud
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? Zo 
hebben we ook Alkmaar Bruist en Haarlem Bruist.



MAATWERK 
ZORGT VOOR EEN 
UNIEKE TOUCH
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Vooral in oudere woningen willen de deurmaten 
nog weleens afwijken van wat tegenwoordig als 
standaard wordt beschouwd. Maar ook in modernere 
huizen met hoge plafonds is er allesbehalve sprake 
van standaardmaten. In dergelijke gevallen ontkom 
je er bijna niet aan om de hulp in te schakelen van 
een maatwerkspecialist die voor jou een deur op 
maat maakt.

Uniek & persoonlijk
Groot voordeel daarvan is dat je de deur volledig af 
kunt stemmen op jouw wensen. Niet alleen de maat 
is immers aan te passen, maar ook het volledige 
uiterlijk van de deur. Het materiaal, de kleur, het 
deurbeslag, wel of geen glas (en wat voor glas). Je 
kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is vast 
wel iemand die het voor je kan maken. Maatwerk 
zorgt voor een unieke en persoonlijke uitstraling. Dat 
is dan ook meteen de reden waarom veel mensen 
toch voor deuren op maat kiezen terwijl ze gewoon 
een huis hebben met standaardmaten.

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.

‘Op maat gemaakt’
Deuren, je kunt ze in verschillende soorten en maten kopen. Standaardmaten 

welteverstaan. Maar wat nou als jouw huis geen standaard deurmaten kent? Of als 
je gewoon iets anders dan anders wilt? Maatwerk is het antwoord!

Kasten op maat
En dat geldt niet alleen voor maatwerkdeuren, 
maar eigenlijk voor al het maatwerk in je 
woning. Zo kiezen ook steeds meer mensen voor 
maatwerkkasten die bijvoorbeeld perfect in die 
ene hoek in de woonkamer passen, of onder dat 
schuine dak in de slaapkamer, of in die nis in 
de gang, om maar wat voorbeelden te noemen. 
Helemaal nu kleiner wonen de trend lijkt te zijn, 
geven maatwerkkasten niet alleen een unieke 
touch aan je interieur, maar zorgen ze er ook nog 
eens voor dat je optimaal gebruik maakt van de 
beschikbare ruimte.

Prijskaartje
Een belangrijke afweging is (tenzij maatwerk echt 
noodzakelijk is) of je er dat extra geld voor over hebt. 
Vaak hangt er namelijk wel een iets hoger prijskaartje 
aan een maatwerkdeur of -kast. Maar heb je dat er 
voor over, dan is maatwerk altijd een meerwaarde 
voor je interieur.

BRUIST/WONEN
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Veel meer dan opvang alleen!
Jennifer Tjauw-A-Hing is een ondernemer in hart en nieren. Toen ze de kans kreeg 
een eigen kindercentrum te starten in Zaandam greep ze deze met beide handen 
aan. Op 1 juli 2016 was Amira Kindercentrum dan ook een feit. En dit jaar komt er 

nog een fi liaal bij aan Dampten 16 in Hoorn.

“We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 
tot 13 jaar”, vertelt Jennifer gedreven. “We doen ons 
best om een liefdevolle, huiselijke sfeer te creëren 
waarin kinderen zich veilig voelen. Ieder kind is anders, 
aan ons de uitdaging om daar goed op in te springen, 
zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of 
haar eigen niveau.”

EEN GOEDE START
“Bij de kinderopvang van baby’s, dreumesen en 
peuters werken we themagericht, iedere acht tot 
negen weken hebben we een ander thema. Voor lezen 
hebben we veel aandacht. Zo komen bijvoorbeeld 
regelmatig leesconsulenten van de bibliotheek langs 
bij de kinderen. Alles om hen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de basisschool.”

ZELF ONTDEKKEN
“Bij de BSO werken we met een jaarprogramma 
bestaande uit verschillende activiteiten. Kinderen 
mogen zelf aangeven wat ze op een bepaald moment 
willen doen. Na een lange, drukke dag op school is 
het ook fi jn voor kinderen om even niks te doen, zodat 

ze lekker tot rust kunnen komen en echt even kind 
kunnen zijn.”

GEKWALIFICEERDE LEIDSTERS
“Iedere dag hebben we per groep een vaste groep 
leidsters, zodat zowel kinderen als ouders precies 
weten wie wanneer aanwezig is. 

We werken bewust alleen met gekwalifi ceerde 
pedagogisch medewerkers, voor het merendeel niveau 
4 of hoger, vanuit de overtuiging dat zij het beste 
toegerust zijn voor hun verantwoordelijke werk. Als het 
nodig is, kunnen we bovendien altijd doorverwijzen 
naar o.a. een fysiotherapeut en orthopedagoog in ons 
netwerk. Samen gaan we voor het belang van het kind!”

Op dit moment zijn er in Zaandam nog plekken 
beschikbaar bij de peutergroep en de BSO. Ook nieuwe 
leidsters (niveau 4) zijn welkom.

“Kinderen mogen 
bij ons zichzelf zijn”

Amira Kindercentrum Zaandam B.V. (en Hoorn B.V.)
Hof van Zaenden 67, Zaandam  |  075 - 615 22 93  |  info@amirakindercentrum.nl  |  www.amirakindercentrum.nl

voor prinsjes en prinsesjes
k i n d e rce nt r u m

BRUISENDE/ZAKEN
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #MGC naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op luxueuze 

huidverzorgingsproducten

van MGC Derma 
Het merk is ontwikkeld door 

experts op het gebied van 

natuurlijke huidverzorging 

en ze hebben gebruik 

gemaakt van de meest 

hoogwaardige ingrediënten. 

win

 van Nederland Bruist en van de glossy uit 

  Het
voorjaar

hangt in de lucht!

HAUTE COUTURE
Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de 

heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De 
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli 

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-
sliertjes op een spiesje. Voor wie het graag 

wat zoeter heeft, is de ‘Strike A Pose’ 
een aanrader. Dit is een lekkere mix van 

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.
Enjoy! www.stoli.com 

LEKKER PITTIG
Al sinds 1994 brouwt de Scheldebrouwerij 

heerlijke karaktervolle biertjes. Probeer eens het 
heerlijke biertje Oesterstout. Dit pittige biertje 

kent een zoete smaak door karamel. Ideaal voor op 
een terrasje tijdens de eerste zonnestralen!

 www.scheldebrouwerij.com

KLAAR VOOR 
ROKJESDAG

Dit voorjaar introduceert Wilkinson 
een nieuw lid uit haar Intuition-

familie: de Intuition Complete. 
Dit roze scheermes speciaal 
voor vrouwen heeft vijf Skin 

Perfect-mesjes en een slanke 
scheerkop, waardoor je nu nog 

makkelijker bij de lastig 
bereikbare plekjes komt. 

Zo zijn jouw benen, oksels 
en intieme delen in een 

handomdraai spring ready! 
www.wilkinsonsword.nl

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.

SHOPPING/NEWS

  Het
voorjaar

hangt in de lucht!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

MANNEN
MET BAARDEN

Het Britse mannenmerk Bulldog  
biedt een ruim assortiment aan 

mannelijke verzorgings-
producten. Mannen met baarden 

vinden het wel zo fi jn om hun 
baard goed te verzorgen. 

Bulldog heeft een 2 in 1 shampoo 
die aloë vera, kamille olie en 
groene thee extracten bevat. 
Zo kun jij met een frisse en 
verzorgde baard de deur uit.  
www.bulldogskincare.com 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUIST Deals
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“Wij communiceren 
en overleggen veel 
met onze cliënten”

Dan schakelen ze de hulp in van een specialist, zoals een 
advocaat of verzekeringskantoor.
 
WANNEER IS BEWINDVOERING OF MENTORSCHAP DE 
OPLOSSING?
Bewindvoering en mentorschap zijn een uitkomst voor 
bijvoorbeeld ouderen en mensen met een verstandelijke 
beperking. Ook voor mensen met grote schulden kan 
bewindvoering of budgetbeheer veel opleveren. 

Wilt u graag gebruikmaken van een van de diensten van 
Koning Bewindvoering en Budgetbeheer? Of wilt u er graag 
wat meer over horen? Breng dan eens een bezoek aan het 
kantoor of neem telefonisch contact op.

Bewindvoerder inschakelen? Bel naar 075-711 21 22 
voor een intakegesprek.

Met haar bedrijf Koning Bewindvoering en Budgetbeheer houdt Carla Koning zich bezig met 
bewindvoering, curatele mentorschap en budgetbeheer. Hiermee neemt ze fi nanciële zaken uit 

handen voor mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om dit uit te voeren. Wanneer je het kantoor 
binnenloopt zal je meteen iets opvallen: er werken alleen maar vrouwen. Stuk voor stuk staan zij niet 

boven de cliënt, maar juist naast de cliënt. 

Hulp bij het maken 
van de juiste keuzes

BRUISENDE/ZAKEN

Nicolaes Maesstraat 2 - 114, Zaandam  |  075 7112122  |  info@koningbewindvoering.nl   |  www.koningbewindvoering.nl

Kijk voor meer 

informatie op 

onze website

Bereikbaar van maandag tot donderdag 10.00 -12.00 uur en van 15.30-16.30 uur

UITSTEKENDE COMMUNICATIE
U kunt bij Koning Bewindvoering en Budgetbeheer altijd 
rekenen op duidelijke communicatie. De werkwijze is 
transparant en zoveel mogelijk beslissingen worden in 
overleg met de cliënt genomen. Zo worden de beste 
keuzes voor de cliënt gemaakt. Wil een cliënt wat vragen 
of overleggen? Daar zijn er volop mogelijkheden voor. Het 
kantoor is vier dagen per week telefonisch bereikbaar en u 
bent ook welkom om langs te komen. 

GEEF AL UW ZORGEN UIT HANDEN
Bij Koning Bewindvoering en Budgetbeheer worden alle 
zorgen uit handen genomen. Ze regelen fi nanciële zaken 
en het nemen van goede beslissingen over de zorg, 
maar kunnen ook het nalatenschap van cliënten regelen. 
Daarnaast werken ze veel samen met andere organisaties. 
Hebben ze een bepaalde expertise niet in huis? 
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DITJES/DATJES

    1 maart is in Nederland 
  nationale complimentendag.
 Mensen die in maart geboren zijn, zijn volgens antropoloog 
 Gerhard Weber over het algemeen langer dan gemiddeld.
  Oudere huizen kennen vaak geen standaardmaten, 
    maatwerk is daarvoor de oplossing.
 Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 
 8 maart. Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd aandacht voor  
 onder andere gelijkheid en economische zelfstandigheid. 
 Maart is de buienmaand bij uitstek. Vandaar ook de uitspraak 
  ‘maartse buien en aprilse grillen’.
  21 maart is het weer zover: het is lente!
 Met een maatwerkkast kun je invulling geven aan loze ruimtes  
 waardoor je de beschikbare ruimte optimaal benut.
   In het laatste weekend van maart wordt in de nacht van
  zaterdag op zondag de klok een uur vooruitgezet.
 Lammetjesmaand is een van de vele bijnamen 
    van de maand maart.

WEIVER 4 - 1561 XD KROMMENIE - 075 640 80 90

INFO@VRISKAPPERS.NL - WWW.VRISKAPPERS.NL
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK & INSTAGRAM

REDKEN BREWS
NYC CRAFTED, 
BARBER INSPIRED

In 1967 introduceerde Redken 
één van de eerste professionele 
verzorgingslijnen voor mannen. 
Onze traditie getrouw is hier de 
nieuwe generatie essentials voor 
mannen. Maak kennis met Redken 
Brews, het complete gamma styling, 
haarverzorging, huid, baard en 
kleuroplossingen.

Haarverzorgingsformules geinspireerd 
op bier en verrijkt met mout. Snelle, 
makkelijke 5 min. Grijs camoufl age.

Een afspraak maken kan online op 
www.vriskappers.nl of belt u gerust 
met onze salon. Wij helpen u graag 
voor het inplannen van een afspraak.

MODEL: SVEN
HAAR & MAKE-UP: MARIJKE MIN
FOTOGRAAF: PKPHOTO

Molding Paste met 
polystretch vezels 

dat het kapsel 
fl exibel houdt.
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vanderlaanstoffeerders.nlDorpsstraat 594, 1566 EK  Assendelft

voor al uw  
raamdecoratie!
laat u inspireren 
& adviseren in  
onze showroom.

COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

Ook Medi-Mondzorg Mondhygiënisten doet dit jaar natuurlijk 
weer mee aan deze bijzondere week. Wij houden op 
dinsdag 17 en woensdag 18 maart van 09.00 tot 12.00 uur 
inloopochtenden. Tijdens deze ochtenden bent u, zonder 
afspraak, van harte welkom voor een check-up van uw gebit. 
U kunt dan bij ons in de stoel plaatsnemen en wij controleren 
uw gebit op de gezondheid en geven nuttige tips en 
behandeladviezen. Deze check-up is gratis en kan tot mooie 
inzichten leiden. Mocht het nodig zijn, kunt u zich meteen bij 
ons inschrijven als patiënt en een afspraak maken voor een 
vervolgbehandeling. De behandeling door de mondhygiënist 
wordt geheel of gedeeltelijk vergoed uit uw aanvullende 
tandartsverzekering. 

Verder ontvangt u bij Etos, bij aankoop van mondzorgproducten 
in week 9 t/m 12, een waardebon voor een gratis check-up van 
maximaal 15 minuten bij een deelnemende mondhygiënist. 
Ook aan deze actie doet Medi-Mondzorg Mondhygiënisten 
mee. U kunt dan bellen voor een afspraak. 

Kom dus gerust langs bij onze stand in Gezondheidscentrum 
Zaandam Oost op dinsdag 17 en woensdag 18 maart! 
Wij staan voor u klaar!

Week van de 
mondhygiënist

Maandag 16 t/m zondag 22 maart 2020 
is de Week van de Mondhygiënist. Het 
thema dit jaar is: “Stralen doe je met een 
gezonde mond”.

Heijermansstraat 143-A
1502 DJ Zaandam
075-6414653
www.medi-mondzorg.nl
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“Een moderne, nieuwe tandartspraktijk”, zo omschrijft Tessa de Vries-Harder de 
praktijk die zij in juli 2016 opende in Wormerveer. “Maar zeker een praktijk waar 
iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.”

Uw gebit is onze zorg...

NIEUWE PATIËNTEN 
ZIJN WELKOM

BRUISENDE/ZAKEN

Uw gebit is onze zorg...
Dat iedereen welkom is, is ook precies wat Tessa met haar praktijk wil uitstralen. “Hoe ik mijn 
praktijk zou omschrijven? Als laagdrempelig en gemoedelijk. En tegelijkertijd voorzien van de 
best mogelijke apparatuur om iedereen zo goed en pijnloos mogelijk te kunnen behandelen. 
Ons enthousiaste en gemêleerde team bestaat uit nog twee tandartsen: Marcel Prazsky en 
Jeanise Tjon Kie Sin. Daarnaast hebben we nog twee mondhygiënisten: Nanda Butter en Karin 
Lenior. En vier assistentes: Dorien, Ichelle, Linsey en Priscilla. Stuk voor stuk ervaren mensen, 
die precies weten wat ze doen. Dat komt de behandelingen zeker alleen maar ten goede.”

ANGSTIGE PATIËNTEN
Ook veel patiënten met angst voor de tandarts weten toch hun weg naar Mondzorg 
Wandelweg te vinden. “Zowel ikzelf als mijn collega tandartsen, Marcel en Jeanise, zijn op dit 
vlak gespecialiseerd, net als in het behandelen van kinderen.” Maar natuurlijk zijn ook mensen 
zonder angsten meer dan welkom. “We behandelen iedereen die we kunnen helpen. We 
hebben momenteel ook nog ruimte voor nieuwe patiënten.”

PATIËNT STAAT VOOROP
Hoewel elk begin volgens Tessa moeilijk is, loopt de praktijk inmiddels zoals ze voor ogen had 
bij de start in 2016. “Het is mijn eerste eigen praktijk en ik heb nog geen moment spijt gehad 
van deze keuze. Het verlenen van zorg aan mensen zit gewoon in mijn bloed en dat kan ik hier 
doen op de manier die het best bij mij past. En de manier waarbij mijn patiënten zich het 
prettigst voelen, want die staan bij ons voorop. Het gezond houden van hun gebitten is voor 
ons als team elke dag weer een uitdaging die wij vol enthousiasme aangaan, met oog voor de 
patiënt, diens wensen en natuurlijk voor kwaliteit.”

Eigenaar: Tessa de Vries-Harder 
Wandelweg 3 Wormerveer  |  075-2047020  |  www.mondzorgwandelweg.nl

Wij stellen u op uw gemak en besteden veel aandacht 
aan goede communicatie en een ontspannen sfeer.NIEUWE PATIËNTEN 

ZIJN WELKOM
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE NOBELE AUTIST
Zittend aan het ziekenhuisbed van haar 
autistische zoon overdenkt een moeder het 
leven van haar kind. Hij ligt in coma en het 
is onzeker of hij weer bij bewustzijn zal 
komen. Ze denkt aan zijn geboorte, zijn 
jongste jaren en herinnert zich het geluk 
van het fi etsen op de tandem en de 
ontbijtjes in bed, maar ook de wanhoop, 
het onbegrip en de angst voor escalaties. 
Hij dwong haar te focussen, hij liet haar de 
wereld zien door zijn ogen, zonder zich te 
laten misleiden door sekse, status, 
huidskleur of handicap. 
DE NOBELE AUTIST van Romana Vrede 
is vanaf 3 maart verkrijgbaar in de 
boekhandel.

D

De HISWA Amsterdam Boat Show 
is het grootste evenement van 
Nederland op het gebied van 
watersport, lifestyle en recreatie.
Of je nu op zoek bent naar een 
nieuwe boot (tot circa 10 meter), 
onderdelen of accessoires, 
informatie zoekt voor een 
bootvakantie, alles wilt weten over 
de mooiste recreatiegebieden, 
liefhebber bent van klassieke 
schepen of zelf een aantal 
watersporten wilt uitproberen, de 
HISWA Amsterdam Boat Show is 
the place to be voor iedere 
(potentiële) watersportliefhebber! 
Van 11 tot en met 15 maart vormt 
de RAI in Amsterdam weer het 
podium voor 50.000 m² aan 
watersportplezier.
Kijk voor meer informatie 
en het bestellen van kaarten op 
www.hiswarai.nl.

 AGJE UIT
HISWA BOAT 
SHOW 2020

In hun strijd tegen de apartheid verspreiden 
Tim Jenkin (Daniel Radcliff) en Stephan Lee 
(Daniel Webber) illegale ANC-pamfl etten onder 
de Zuid-Afrikaanse bevolking. Ze worden op 
heterdaad betrapt en veroordeeld tot een 
jarenlange gevangenisstraf. Eenmaal onder de 
vleugels van politiek activist Denis Goldberg 
besluiten ze samen met medegevangene Alex 
Moumbaris om een ingenieus plan te bedenken 
om te ontsnappen. Al snel blijkt de uitvoering 
een stuk ingewikkelder dan gedacht en moeten 
er nog vele hindernissen genomen worden... 
ESCAPE FROM PRETORIA draait vanaf 
19 maart in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ESCAPE FROM 
PRETORIA

De Pizzabakkers Zaandam
Dam 36, Zaandam
075-6150194
www.depizzabakkers.nl/zaandam

Voor de échte pizzaliefhebber!
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Ligthart Uitvaartzorg  |  Weiver 7  1561 XA Krommenie 

Telefonisch bereikbaar: 06-34768926  |  www.ligthartuitvaartzorg.nl

HET GEZIN VISSER
Het leven van dit gezin draaide om voetbal. Op zondag met z’n 

allen bij de radio ‘Langs de Lijn’ luisteren en ’s avonds commentaar 

geven op de voetbalwedstrijden bij Studio Sport. Soms gingen ze 

met het hele gezin naar de voetbalwedstrijd van hun cluppie. 

Zo ging het elk weekend voor de familie Visser, jaar na jaar. 

Met weemoed keek Danique terug naar deze tijd. Zij had nu haar 

eigen gezin met man en drie kinderen: Thomas, Lucas en Luna. 

Ook in haar gezin speelde voetbal een grote rol. Ze reisden met z’n 

allen met de bus naar en de uitwedstrijden en aten steevast op de 

terugweg een broodje kroket. 

ONHEILSPELLEND NIEUWS
Helaas kreeg Danique van de arts te horen dat ze nog maar een 

paar maanden te leven had.

Clubvrouw  in hart en nieren
Danique, enige dochter, groeide op in een gezin 
met twee broers Jan en Dick, kinderen van vader 
Theo en moeder Roos. Allemaal waren ze gek op 
voetbal. Op zaterdag gingen ze als gezin kijken naar 
de spelende broers. Later speelde Danique zelf mee 
met de jongens. 

Ligthart Uitvaartzorg  |  Weiver 7  1561 XA Krommenie 

Telefonisch bereikbaar: 06-34768926  |  www.ligthartuitvaartzorg.nl
"Samen met u verzorgen we de unieke persoonlijke uitvaart van uw dierbare. 
          Onze taak is luisteren ontzorgen en organiseren"

Clubvrouw  in hart en nieren
COLUMN/LIGTHART UITVAARTZORG

Vier weken geleden kwam ik bij de familie om in een 

voorgesprek haar uitvaart door te spreken. Ze wilde dat 

haar cluppie een rol speelde in het afscheid. De club 

was het hier roerend mee eens. De condoleance mocht 

in het supportershome plaatsvinden en de uitvaart in de 

kantine. In de rouwkaart werd er gevraagd om op een A4tje 

herinneringen, foto’s of grappige gebeurtenissen op te 

schrijven. Daar konden we later een mooi herinneringsboek 

van voor Gerard en de kinderen. 

DE DAG VAN DE UITVAART BRAK AAN 

Het werd een uitvaart met een lach en een traan. Passende 

muziek die allen raakte en mooie foto’s. Danique haar 

ouders hadden een mooi persoonlijk verhaal over haar 

jeugd met als afsluiting de tune van Studio Sport en Langs 

de lijn. Ook andere sprekers hadden een mooi 

verhaal. 

Vanuit de kantine werd de kist van Danique gedragen 

door familieleden en vrienden naar het hoofdveld, 

waar de spelers haar in tenue in een erehaag op 

stonden te wachten bij de middenstip, met de bal aan 

hun voeten. Daarna werd Danique naar de rouwauto 

gedragen. Nog even keek ik om naar het hoofdveld. 

Daar lagen de stilliggende ballen op het veld, wat een 

bijzonder en aangrijpend beeld was. 

We vertrokken in besloten kring naar de begraafplaats 

waar we met elkaar afscheid namen van Danique, 

een bijzondere vrouw. Alle belangstellenden aten in 

de kantine een broodje kroket, want dat kon natuurlijk 

niet ontbreken.
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Telkens word je benaderd via de 
mail en telefoon door vriendelijke 
mensen, die wederom van je 
eisen dat er snel een veel te hoog 
bedrag betaald moet worden. Weer 
een formulier wat ingevuld moet 
worden. Kortom: je kan er allemaal 
niet meer tegen. 

De oplossing is vrij simpel...

BEWINDVOERING!
Dit betekent dat wij alle betalingen 
van zowel de vaste lasten zoals de 
huur/zorg/telefonie of energie van 
je overnemen. Wij zorgen voor een 

goed onderbouwd Budgetplan en met 
toestemming van de Rechtbank word 
je dan onder bewind geplaatst. Naast 
de vaste lasten nemen wij contact 
op met alle schuldeisers en maken 
kenbaar dat alle correspondentie 
via ons kantoor gaat verlopen. Het 
opstarten van betalingsregelen welke 
passen binnen het budget en de 
daarbij behorende onderhandelingen 
met de schuldeisers is één van onze 
bezigheden. Op deze wijze zorgen 
wij ervoor dat alles weer soepel gaat 
verlopen en dat je niet meer lastig 
wordt gevallen door schuldeisers. 

HOE TE REGELEN
Een simpel telefoontje of mailbericht 
en wij maken met u een afspraak. 
Wij zijn een gespecialiseerd, door de 
Rechtbank erkend en gecontroleerd 
Bewindvoering kantoor. Lid van 
Branchevereniging PBI. Het eerste 
gesprek is een kennismaking en 
de inventarisatie. Na afl oop van het 
gesprek kunnen wij verder gaan 
samenwerken als wij beiden het 
“goede gevoel”, dat er een klik is. 

Bel of mail ons!

Hee  u ook zo’n last 
van alle papieren?

Elke dag als de postbode in de 
straat komt, krijg je een naar 
gevoel. Weer een brievenbus vol 
ellende. Je besluit om de post 
maar niet meer open te maken, 
omdat elke melding telkens 
slecht nieuws betekent. Alle 
vorderingen en ook de betaling 
van je vaste lasten, je kan het 
niet meer overzien.

COLUMN/CARLA KONING

Koning Bewindvoering en Budgetbeheer
Nicolaes Maesstraat 2 - 114, Zaandam
075 7112122
info@koningbewindvoering.nl
www.koningbewindvoering.nl

Koning Bewindvoering en 
Budgetbeheer wordt geleid door 
Carla Koning. “Ik houd mij bezig 
met fi nanciële dienstverlening 
zoals administratieve 
dienstverlening, budgetbeheer, 
beschermingsbewind en curatele. 
Ik onderhoud een goede 
samenwerking met andere bewind-
voerders, om u zo optimaal van 
dienst te kunnen zijn.”
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1. Clay And Glow Mask, € 26,50  www.clayandglow.com
2. Hydrate & Recharge Shampoo van JOHN FRIEDA®, € 10,99  www.etos.nl

3. Classique Pin-up Eau De Parfum Limited Edition van Jean Paul Gaultier, € 107,05  www.douglas.nl
4. ROUGE G Lipstick van Guerlain, Shade € 34,- en Case, € 22,-  www.guerlain.nl

 5. MutinyTM Squalane-Based Alternative Lip Balm van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
6. kissed by mist front van essie, € 9,99  www.essie.nl
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Kun je ook niet wachten tot het voorjaar komt en 
heb je nu al lentekriebels? Met deze producten laat 
je de lente gewoon lekker eerder beginnen en stap je 
straks helemaal voorbereid dit heerlijke seizoen in.

7. Foamie Conditioner Bar, € 4,95  www.etos.nl
8. Cleve Clay Bag van Cowboysbag, € 149,95  www.cowboysbag.com/nl

9. La Vie est Belle Intesément van Lancôme, vanaf € 80,14  www.lancome.nl
10. Roselift Collagène Jour van Payot, € 79,-  www.payot.com

11. Sea Horse Plankton Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl
12. CHOOSE YOUR Glow! highlighter palette van essence, € 4,99  www.essence.eu

Lentekriebels

BEAUTY/NEWS

10

11 12

9

8

7
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“Proef een stukje liefde!”

Dé taartenspeciaalzaak
van de Zaanstreek

“Als jij me tien jaar geleden had verteld dat ik een cake designer 
zou worden, had ik je uitgelachen! Ik en taarten? Nee, ik heb IBMS 

gestudeerd met de focus op Internationale Business. Taart hoort daar 
niet bij! Of toch wel?”

En zo zit Wid nu inmiddels alweer vijf jaar in 
Zaandam met haar CakeBar. Geheel gefocust op 
taart op maat voor elke gelegenheid, kinderfeestjes, 
taartenworkshops en een specialiteit in bruidstaarten.

VAN HOBBY NAAR PROFESSIE
“Op een nacht werd ik wakker met ‘MadeWidLove’ 
in mijn hoofd”, vertelt Wid. “En toen viel het 
kwartje! Na een miskoop van een prachtige taart 
voor mijn dochter haar eerste verjaardag, die 
helaas allesbehalve lekker was, ben ik zelf gaan 
oefenen, zodat er de volgende keer wél een lekkere 
verjaardagstaart op tafel zou staan. Maar dat ik 
het zó leuk zou vinden, was een verrassing! En zo 
maakte ik een business van mijn hobby!”

DIVERSITEIT IN DESIGN ÉN SMAAK
Naast het ruime assortiment op haar webshop, 
staat Wid vooral bekend om haar ‘taart op maat’ 
mogelijkheden. Zo maakt ze voor elke gelegenheid 

iets unieks; een mix van diverse designs of ze tovert 
een samen met haar klant gemaakte schets om tot 
een taart. “Naast de focus op de ‘looks’ van de taart, is 
de smaak natuurlijk net zo belangrijk.” Daarom biedt 
Wid een ruime keuze aan cake en vullingen. “Zo heb 
je voor iedereen een passende smaak, want smaken 
verschillen. De een wil liever luchtig gebak, terwijl de 
ander zijn genot haalt uit een heuse ‘Chocolate Heaven’ 
of de inmiddels bestverkochte ‘Red Velvet’. En zo kun 
je steeds een andere smaak proberen.”

A PARTY WITHOUT CAKE IS JUST A MEETING! 
Neem contact op met Wid via haar website, bel haar of 
stuur een appje om de mogelijkheden te bespreken of 
om een afspraak in te plannen.

Eigenaar: Wid Al Tamimi  |  MadeWidLove CakeBar
Peperstraat 10, Zaandam  |  06-14427176
www.madewidlove.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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Wat houdt dat extra’s in?
“Wij bieden een aantal extra behandelingen, zoals 
bovenooglidcorrecties en sterilisatie bij mannen. Het 
grote voordeel hiervan voor de patiënten is dat ze niet 
meer naar het ziekenhuis hoeven voor deze ingrepen en 
dus ook niet meer te maken hebben met de lange 
wachtlijsten die vaak gelden. Bovendien zijn de kosten 
bij ons een stuk lager. Als huisarts vind ik dit 
tegelijkertijd een mooie afwisseling met de rest van 
mijn werk, dus het is echt een win-winsituatie.”

Goed opgeleid
“In onze praktijk vinden we het heel belangrijk om met 
de tijd mee te gaan en waar mogelijk te innoveren. 
Vandaar ook deels deze uitbreiding in behandel-
mogelijkheden. Iets waar we uiteraard goed voor 
opgeleid zijn - ook onze assistentes - voor we die 
‘extra’s’ zijn gaan bieden. Ik durf wel te stellen dat wij 
deze net zo goed uitvoeren als een plastisch chirurg, 

BRUISENDE/ZAKEN

Iedereen weet wel wat een huisarts doet... voel je 
je ziek, dan ga je daar naartoe. Maar er zijn ook 
huisartsen, die naast de reguliere huisartsen zorg, 
nog iets extra’s bieden. Zo ook huisartsen-
Plus-praktijk van Loenen in Zaandam.

Maak kennis met
        onze extra’s

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

dus ook dat is geen 
reden om toch voor 
het ziekenhuis te 
kiezen.”

Laat je informeren
“Steeds meer huisartsen kiezen er heel bewust voor om 
naast de reguliere huisartsenzorg zelf kleine operaties uit te 
gaan voeren, daar zou alleen nog wel wat extra bekendheid 
aan gegeven mogen worden. Ook aan het feit dat, mocht 
jouw eigen huisarts deze extra mogelijkheden (nog) niet 
bieden, je bij een andere huisartsenpraktijk terechtkunt, ook 
al sta je daar niet als patiënt ingeschreven. Laat je dus goed 
informeren, want het scheelt allicht fl ink in de kosten.”

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

BIJ DE 
HUISARTS 
IS HET 
VERTROUWD

Verzorgde 
nagels?
Beauty & Body Clinic helpt je!

Eigenaresse: Jennifer Bouwman
Mahoniehout 10-12 Zaandam
06-57700603
info@beauty-and-body-clinic.nl
www.beauty-and-body-clinic.nl

Beauty & Body Clinic

Persoonlijke aandacht en uitgebreid de 
tijd nemen voor al mijn klanten, dat is hoe 
ik te werk ga. Neem even de tijd voor jezelf 
met het grote aanbod behandelingen!

Leuk van mijn brede aanbod aan 
behandelingen is dat mensen ze ook 
kunnen combineren en er een compleet 
wellnessuitje van kunnen maken. Zelfs 
twee behandelingen tegelijkertijd, zoals 
bijvoorbeeld Size-Zero en het verven van 
je wimpers, behoort tot de mogelijkheden.

- Spray tan
- Wimperlift (Lashlifting)
- Wenkbrauwen
 - Nagels & manicure
- Easy Fit
- Microblading
- Semi permanente make-up

10% KORTING

op manicure en 

gellac/gelnagels! 

Eén nailart cadeau
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Op zondag 5 april a.s. voert de Christelijke Oratorium 
Vereniging Zaanstreek volgens vierjaarlijkse traditie de 
Matthäus Passion uit van J.S. Bach.

Dit werk raakt mensen diep. In een tijd van vervlakking, 
maar ook van onzekerheid biedt dit wereldberoemde 
muziekstuk de mogelijkheid om in de Passietijd het geloof 
op een persoonlijke manier te beleven. In diepere zin vertolkt 
de passiemuziek de christelijke waarden en overtuigingen 
van heel veel mensen waardoor zij geraakt en geïnspireerd  
worden. De landelijke populariteit van de klassieke Passionen 
en ook van de moderne Passion op TV, bevestigen dit. 
De boodschap van het lijdensverhaal: liefde, vergeving en 
verdraagzaamheid is universeel en spreekt ook vandaag veel 
mensen aan bij de actuele maatschappelijke vraagstukken.  

COV Zaanstreek wordt begeleid door het Promenade 
Orkest. Medewerking wordt verleend door professionele 
solisten en het Waterlands Jeugdkoor NHSK. Algehele 
leiding: Gerrit Maas.

Plaats: Oostzijderkerk, Zuiddijk 1 Zaandam
Toegangsprijs: €27,50
jongeren t/m 16 jaar, CJP en ISIC €15,-
Kaartverkoop: 
Zaandam: Bruna, Damstraat 11 en Fluxus, Westzijde 148
Krommenie: CD/DVD shop Erwin Vermast, 
Zuiderhoofdstraat 2

Vóór aanvang in de kerk en via e-mail: info@covz.nl.

COV
Klassieke koormuziek
voor jong en oud!

Matthäus Passion, 
Joh.Seb. Bach

COV Zaanstreek
Westzijderkerk, zondag 5 april 2020  |  Aanvang 14.00 uur

Kleinschalige
dagbesteding
met een doel

WINKEL
En dat doen omvat bij Ydee Atelier niet alleen het 
creatief bezig zijn. “Alles wat in ons atelier wordt 
gemaakt, verkopen we ook in onze eigen winkel. Het 
is dus echt dagbesteding met een doel en ook het 
helpen van klanten en bijvoorbeeld etaleren kan tot die 
dagbesteding behoren. Maar net wat jij het liefste doet 
en waarin jouw talenten het best tot hun recht komen.”

Nieuwsgierig? Kijk dan eens op onze website: 
www.ydeeatelier.nl of kom eens gezellig langs in 
de winkel!

VEILIGE PLEK
“Wij bieden dagbesteding op kleinschalige en huiselijke 
manier. Een veilige plek waar iedereen vanaf achttien 
jaar welkom is om gezamenlijk heerlijk creatief bezig 
te zijn. Van schilderen tot haken en van houtbewerking 
tot macramé. Onze doelgroep is dan ook ontzettend 
divers, van ouderen tot mensen die bijvoorbeeld kampen 
met levensfase problematiek. Maar ook mensen met 
een verstandelijke beperking of een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Voor iedereen hebben wij wel iets passends 
te doen.” Voor elk dagdeel dat cliënten hier werken, 
krijgen ze een vergoeding van € 4,-.

Zoek je een fi jne, zinvolle of creatieve 
dagbesteding in de Zaanstreek voor 
gezelligheid of voor wat structuur in je dag? 
Zoek dan niet verder en meld je aan bij 
Ydee Atelier in Zaandijk.

Dagbesteding Ydee Atelier is momenteel geopend 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, altijd 
onder de deskundige en enthousiaste begeleiding 
van activiteitenbegeleidster Yvonne Blokker.

Dagbesteding Ydee Atelier is onderdeel van 
Maison Thuiszorg.

Ydee Atelier  |  Guisweg 21-23, Zaandijk  |  075-6151447  |  www.ydeeatelier.nl
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BEAU VICTOIRE Health Beauty & Wellnesscenter  |  Verpleegkundige, huid-, en schoonheidsspecialist: Stephanie Timmerman
Stuyvesantstraat 91 zwart, Haarlem  |  Gratis parkeren!  |   06-15314179  |  info@beauvictoire.nl   |  www.beauvictoire.nl

Welkom bij HEALTH BEAUTY & WELLNESSCENTER

BEAU VICTOIRE

 Wist je dat... 
• Wij discreet en professioneel werken, medische en cosmetische 

behandelingen geven voor álle huidtypen/nationaliteiten en meerdere 
talen spreken?

• De donkere huid ook bij ons behandeld wordt met IPL (Intense Pulse 
Light) en wij goede resultaten boeken op zowel gezicht als lichaam?  

• Wij naast productverkoop en cosmetica ook (sport) kleding, fashion, 
hoeden, schoenen, tassen, sieraden m/v verkopen en je styling advies 
kunt krijgen? 

• Je 24/7 online op de homepage van www.beauvictoire.nl via de ‘maak 
nu een afspraak’-knop een behandeling kunt boeken of rechtstreeks 
kunt bellen?

• Ondergetekende ook docent en (wijk)verpleegkundige is, in de 
palliatieve en terminale thuiszorg werkt en directeur is van erkend 
leerbedrijf: Beau Victoire Thuiszorg?   

Wij bieden alles onder één dak voor man/vrouw en tieners. Van 
huidverbetering, anti-ageing, bodycontouring, weightmanagement 
tot massages, pedicuren, manicuren en permanent ontharen.

Info voor particuliere zorg aan huis in de breedste zin of stage: 06-26486913 of mail naar: beauvictoirethuiszorg@gmail.com

Damsluisweg 29, 1332 EA Almere  |  036 737 04 32  |  www.cremaere.nl

Cremeren
€ 429,-

Uw crematie groen en voordelig

De crematie bij Cremaere betreft een zogenaamde technische 
crematie ook wel stille of vrije crematie genoemd. Een 
belangrijk kenmerk van een dergelijke crematie is dat de 
afscheidsdienst, het grote afscheid al dan niet met een 
informeel samenzijn, niet in het crematorium maar elders 
plaatsvindt. Ons crematorium 
behoort tot de goedkoopste en meest milieubesparende 
crematoria van Nederland.

Cremaere, voor een duurzame crematie!

075-615 30 85   info@crown-tattoos.nl

Marktstraat 19 in Wormerveer

CrownTattoos

crown_tattoos
Yaz Beautyhouse  |  Wandelweg 110-B, Wormerveer
075-2026403  |  info@yazbh.nl  |  www.yazbh.nl

SNEL VAN 
ONGEWENSTE
HAARTJES AF?
Probeer nu een 
laserbehandeling bij 
YAZ Beauty House en 
laat ongewenste haartjes 
defi nitief verwijderen.

- 100% pijnloos
- Defi nitief 
- Voor mannen en vrouwen
- 75% sneller resultaat dan IPL
- Alle huidtypen 
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D e
l e k k e r s t e
k a z e n
e n  w i j n e n

W i j  h e b b e n  z e !

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

Bent u al bekend met deze massagetechniek? Ontdek het dan bij Babor 
Beauty Spa!

Wij willen de huid zoveel mogelijk in zijn eigen kracht laten staan. 
Daarom bieden wij u nu een massage aan die uw huid een boost geeft!
Een bindweefselmassage zorgt ervoor dat uw huid:
• gelift wordt
• een prachtig stralende teint krijgt
• verstevigd wordt

Benieuwd naar deze massage? Neem dan eens contact of kijk eens op 
onze website om te zien wat we nog meer voor u kunnen betekenen!onze website om te zien wat we nog meer voor u kunnen betekenen!

Babor Beauty Spa By Marielle Bloem  |  Eigenaresse: Marielle Bloem
Dorpsstraat 40, 1531 HM Wormer  |  075-7370270  |  www.baborbeautyspawormer.nl

WELKOM BIJ BABOR BEAUTY SPA IN WORMER

Kom binnen in een wereld van welzijn en laat 
je heerlijk verwennen , want bij ons ben je in 
goede handen. Wij zijn vier zeer professionele 
schoonheidsspecialistes en weten wel raad met 
allerlei huidproblemen. Maar ook voor een heerlijk 
ontspannen moment voor uzelf bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Tot snel bij ons in de salon! 
Marielle, Renée, Gail en Monique

Bindweefselmassage
NIEUW! bij Babor Beauty Spa by Marielle
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Zuider Buiten Spaarne 76B 
2012 AB Haarlem  |  (+31) 6-29572535
contact@nieuwwater.nl  |  www.nieuwwaterwinkel.nl

Water blijkt bijzonder beïnvloedbaar en is ook gewillig: het helpt 
je door alle lichamelijke processen te regelen en verzorgen. 
Zowel van binnen als van buiten zorgt water altijd voor jou. 
Zorg jij voor je water?

Het water regelt alles: ontgiften, ontzuren en de levering van 
voedingstoffen, energie en antioxidanten. Het mooie is dat dit 
weer kan leiden tot gemakkelijker afvallen, betere sportieve 
prestaties en hydratatie van je cellen. Hydratatie zorgt ervoor dat 
je huid glad blijft en je organen goed blijven werken. Belangrijk 
dus voor je hersenen, je hart, nieren, etc.

Wat zou je 
willen dat het 
water voor 
jou doet? 

Wil jij ervoor zorgen dat het water dat je eet, drinkt en waar 
je je mee wast in optimale staat is om dit voor je te doen? 
Neem dan de waterkwaliteit zelf onder handen en maak het 
weer zuiver, vitaal en actief functioneel!

Neem contact met mij op om te ontdekken wat je water 
nodig heeft om jou te helpen en je persoonlijke doel(en) te 
bereiken.

Ik maak jouw water persoonlijk, omdat geen mens 
hetzelfde is en: het ene water is het andere water niet!

En vraag 
kosteloos de 7-delige 

e-mail serie Gezond Water aan: 
www.nieuwwaterwinkel.nl/
email-serie-gezond-water/

COLUMN/GIOVANNA, DE WATERVEREDELAAR

Stress! Dat is voor veel mannen de eerste fase als ze horen dat ze voor het eerst 
vader gaan worden. Want HELLUP, hoe doe je dat, een goede vader zijn? En hoe 

help je de moeder van je kind door die negen maanden heen?

HELLUP… 
ik word vader!

MAN/CAVE

Wees gerust, je bent niet de eerste die in paniek raakt en 
zeker ook niet de laatste. Er komt ook heel wat op je af, maar 
gelukkig heb je (in de meeste gevallen) een paar maanden 
om aan het idee te wennen en om je voor te bereiden op de 
grote dag. 

Babykamer
Be prepared! Wacht dus niet tot het allerlaatste moment 
met  het afmaken van de babykamer, maar zorg dat die 
ruimschoots op tijd klaar is. Een kindje kan nu eenmaal wat 
eerder komen dan gepland en als die kleine er eenmaal is 
en je druk bent met luiers verschonen, dan heb je echt geen 
tijd (en zin) meer om nog al die klussen te moeten doen.

De zakelijke kant
Wat ook belangrijk is, is de ‘zakelijke kant’ van het krijgen van 
een baby. Het regelen van kraamverlof en ouderschapsverlof, 
maar zeker ook het erkennen van het kind, mochten jullie 
niet getrouwd zijn. Zorg dat je ook dat soort dingen op tijd 
geregeld hebt. Maar het allerbelangrijkste is nog: geniet! Je 
wordt immers maar één keer voor het eerst vader.
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Samen SPORTEN
in de buitenlucht
Staat het idee van sporten in een fi tnessruimte 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!

Kleine Tocht 7L, Zaandam  |  075-6124024
info@zaansgeluk.nl  |  www.zaansgeluk.nl

Loop gerust binnen om het gemak 
van deze machines te ervaren.
U kunt ook bij ons terecht 
voor reparatie en/of een 
schoonmaakbeurt.
Tot snel in 
onze winkel!

WIJ ZIJN OFFICIËLE NAAIMACHINE DEALER 
VAN JUKI EN LEEUWENSTEIN! 

Dorpsstraat 367, Assendelft  |  075-6871202
info@gerardmetz.nl  |  www.gerardmetz.nl

Dé E-bike 
specialist van 
Zaanstreek!

Gerard Metz
Tweewielerspecialist

specialist van 
Zaanstreek!

KROMMENIEERWEG 12 - WORMERVEER 
TEL. 075 628 10 30

WWW.DGNLEDER.NL

Sinds 1997

DEALER 
WORMERVEER

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

opladen

Lekker
niksen

heet tegenwoordig

43



Ik Zal Je Helpen  |  Westerwatering Zaandam 06- 284 186 99
info@ikzaljehelpen.nu  |  www.ikzaljehelpen.nu

Heb je ruzie of een confl ict? En ben je bereid dit op te 
willen lossen?

Heb je geen fi nancieel overzicht meer? Lukt het je niet te 
sparen? Je wilt je fi nanciën weer in balans brengen? Of 
je hebt ondersteuning nodig bij fi nanciële beslissingen?

Heb je hulp nodig bij het opstarten van je 
eigen onderneming? Of bij het maken van een 
ondernemersplan of website?

HULP NODIG?

Jan Geerling
Mediator
Coach

VertrouwenspersoonVertrouwenspersoon

BEL, APP 
OF MAIL

06- 284 186 99
info@ikzaljehelpen.nu

Wanneer u een nieuwe vloer laat leggen of de trap opnieuw laat bekleden, is 
het belangrijk dat de gebruikte materialen goed zijn en op de juiste manier gebruikt 
worden. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel en service is voor ons niet alleen 

vanzelfsprekend, het is in onze ogen vaak de service die het verschil maakt.

Joris Takkenberg  |  06-28046444  |  www.JTstoffering.nl

Egaliseren  |  PVC  |  Tapijt  |  Laminaat  |  Linoleum
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HAAL NU JOUW PERSOONLIJKE HIZI HAIR 
CARD VOOR SLECHTS € 9,95! Hiermee 
profi teer je in onze kapsalons en in onze webshop 
van vele voordelen. Zo krijg je altijd 10% korting 
op je haarbehandeling en 30% korting op de 
professionele haarproducten.

Korting op je 
haarbehandeling!

Kaaikhof 19, Assendelft
0756573570
hizihair54@gmail.com
www.hizihair.nl

Korting is direct geldig en de kaart is een jaar geldig.

Gisela Hairstudio  |  Snuiverstraat 69  |  06-40220843  |  www.giselahairstudio.nl

Hairstyling in mijn eigen 
kapsalon of bij jou thuis

Kijk voor meer 

informatie op:

giselahairstudio.nl

Mijn naam is Gisela, ik kom oorspronkelijk 
uit Venezuela. Ik ben een gepassioneerde 
haarstyliste.

Ik was altijd met heel veel plezier bezig met 
haarverzorging en kreeg gelukkig de kans 
om van deze hobby mijn werk te kunnen 
maken. De streek en cultuur waarin ik ben 
opgegroeid, was heel zacht, traditioneel en 
rijk aan liefde en respect voor de natuur. Dus 
ik kies er vanzelfsprekend en bewust voor om 
zoveel mogelijk te werken met natuurlijke en 
milieuvriendelijke producten.

Pluimgraaf 16, Assendelft
info@dehobbyvlinder.nl
www.dehobbyvlinder.nl

Kwaliteitsgaren 
voor lage prijs?

Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres. 
Ons acryl garen is al te 
verkrijgen vanaf € 1,- en 
in meer dan 45 kleuren.

voor lage prijs?

Voor ieder 

wat wils!
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Houd de diepgevroren garnalen onder stromend water en maak ze los van 
elkaar. De garnalen mogen nog bevroren zijn, maar ze mogen niet meer aan 
elkaar kleven. Zet een pan op het vuur met een scheut olijfolie. Bak de (nog 
diepgevroren) garnalen gedurende ongeveer 2 minuten. Strooi er twee 
koffi elepels ras el hanout over en bak nog eens 2 minuten. 

Snijd intussen de tomaten in plakjes. Haal de garnalen uit de pan, ook al zijn 
ze nog niet helemaal gaar, en leg ze op een bord. Leg de tomatenplakjes in de 
pan met het aanbaksel; dat geeft een lekkere smaak. Zet een deksel op de 
pan en laat 6 tot 8 minuten stoven.

Roer de tomaten om en leg er de spinazie op. Giet de room erbij, zet het 
deksel opnieuw op de pan en laat ongeveer 3 minuten stoven. Roer de 
groenten door elkaar en kruid met peper en zout.

Leg de garnalen op de groenten en laat nog even doorkoken zodat alle 
smaken, maar ook de gele kleur van de ras el hanout, zich vermengen. 
Serveer in een mooie pan.

INGREDIËNTEN
300 g biologische garnalenstaarten 

(diepvries)
olijfolie

2 koffi elepels ras el hanout
4 grote tomaten
200 g spinazie

1 dl room
peper en zout

met ras el hanout en groenten
2 PERSONEN - 20 MINUTEN

Grote garnalen

Manuela, media adviseur bij Bruist
Ook een groot fan van garnalen? Dan is dit gerecht echt jouw ding. Heerlijke garnalen 

om van te smullen, op smaak gebracht met ras el hanout. Dit gezonde recept maak ik 

zelf vaak klaar. En het fi jne is dat je er maar een minimum aan ingrediënten voor nodig 

hebt en het is weinig werk. Snel, gemakkelijk en superlekker!
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in een 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door een van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

Wij staan open voor een samenwerking met 
stylisten, architecten en luxe meubelwinkels. 
Graag willen wij samen met u dit unieke 
modulaire Blox concept op de kaart zetten.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons 
Blox innovation offi  ce. Wij komen ook graag 
bij u langs om de mogelijkheden van dit unieke 
Blox dealerconcept vrijblijvend toe te lichten.
Neem daarvoor contact op met:
Pierre de Wit  +31 (0)6 580 61 339
René van de Pol  +31 (0)6 580 61 319

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  | www.blox.sale

Blox zoekt professionele samenwerkingen
door geheel Nederland
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