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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. Maar 
meestal ook de ideale maand om weer heerlijk naar buiten te 
gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie maanden die voor 
ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose gebruiken? Blader 
dan vooral snel verder, want in deze nieuwste editie van Bruist 
delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet zit er wel een 
trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

Lea en Marcel Bossers

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

win
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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

Volgens Tuinbranche Nederland gaan we dit jaar drie 
opvallende trends tegenkomen in de Nederlandse 
tuinen: Inner Retreat, Blended Cultures en Street 
Savage. Mooie benamingen, maar wat houden ze 
precies in?

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

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

BABYGROEPEN
De groene en roze groep zijn beide 
een babygroep waar kinderen van 
0-2 jaar worden opgevangen. 
De groepen zijn specifi ek ingericht 
voor baby’s. Er heerst een rustige 
sfeer op de babygroepen. De 
jongste baby’s volgen hun eigen 
ritme en krijgen individuele 
activiteiten aangeboden. De 
dreumesen leren om naast elkaar 
te spelen en samen een activiteit 
te doen. Er wordt met hen rustig 
toegewerkt naar het volgen van een 
vast ritme ter voorbereiding op de 
peutergroep...
De kinderen houden zoveel 
mogelijk hetzelfde dagritme aan 
als thuis, waar wij de aansluiting 
zoeken met het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden.

PEUTERGROEP
De paarse groep is de peutergroep 
waar kinderen van 2-4 jaar worden 
opgevangen. De groep is specifi ek 
ingericht voor de peuters. Zo 
zijn er diverse hoekjes waar de 
kinderen tot spel kunnen komen. 
Er is een ontwikkelingsgericht 
activiteitenprogramma waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
diverse ontwikkelingsstadia waarin 
de peuters zich bevinden. De 
peutergroep is qua structuur en 
leermogelijkheden te vergelijken 
met een voorschoolse opvang. Het 
doel is om kinderen spelenderwijs 
klaar te maken voor school. 
Hoewel dit uiteraard ook centraal 
staat in de andere groepen kan het 
in de peutergroep iets meer tot 
uiting komen.

Op zoek  naar een goede opvang?

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

Elk kind verdient een goede 
start op de basisschool. Amira 
Kindercentrum heeft zichzelf als 
doel gesteld om het kind zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de 
basisschooltijd. Naast de liefdevolle 
omgeving waarbij het thuisgevoel 
wordt gecreëerd, staat met name het 
ontwikkelingsgericht werken (waarin 
spelenderwijs wordt geleerd) voorop. 
De kinderen krijgen de mogelijkheid 
om zichzelf te zijn. 

De missie van Amira 
Kindercentrum: Het kind 
spelenderwijs ‘klaarstomen’ voor een 
goede start op de basisschool.

Boschjesstraat 75, Koog aan de Zaan  |  0642011938  |  www.dekroonopschoonheid.nl  |  info@dekroonopschoonheid.nl  |             @de_kroonopschoonheid

Op zoek naar 
aandacht, 
rust en 
kwaliteit?

Boschjesstraat 75, Koog aan de Zaan  |  0642011938  |  www.dekroonopschoonheid.nl  |  info@dekroonopschoonheid.nl  |             @de_kroonopschoonheid

Maandag t/m Zondag 
op afspraak

Dat vind je bij 
De Kroon op Schoonheid

Boschjesstraat 75, Koog aan de Zaan  |  0642011938  |  www.dekroonopschoonheid.nl  |  info@dekroonopschoonheid.nl  |             @de_kroonopschoonheid
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Leve de lente
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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi  kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

win

smaak geeft. Pallini limoncello

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

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 orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

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

BRUIST Deals SHOPPING/NEWS

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. #LINNAEUSHOF naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.

1312



Allrounder in 
de makelaardij

Of je nu een woning wilt kopen of verkopen, huren of verhuren, 
bij Stuurman en Stuurman moet je zijn. “Wij zijn allround in de 

woningmakelaardij, waardoor wij je op alle mogelijke vlakken van dienst 
kunnen zijn”, aldus Brent Stuurman.

Geboren en getogen in het Zaanse, dat zijn 
de makelaars van Stuurman & Stuurman 
Makelaars Taxateurs. “Deze stevige 
Zaanse wortels maken dat wij als geen 
ander weten wat er speelt in het lokale 
woningenveld. En kennis geeft kracht. 
Kracht die wij graag inzetten voor jou. We 
komen graag snel met je tot de kern. Wat 
zijn je wensen? Wat wil je zeker wel en wat 
niet? Kritische vragen schromen wij daarbij 
niet. Eerlijk advies, dat is wat je van ons 
krijgt, ook als dat wellicht anders is dan je 
verwacht. Maar daardoor weten klanten 
wel precies wat ze aan ons hebben: een 
vertrouwde partner in de makelaardij. En 
heb je een vraag of opmerking? Bel! Wij 
houden de lijnen kort en schakelen liever 
gisteren dan vandaag.”

Stuurman & Stuurman Makelaars Taxateurs 
heeft verstand van zaken, daaraan hoef je niet 
te twijfelen. Het takenpakket van Stuurman en 
Stuurman is dan ook zeer breed. “Want ook 
voor zaken als taxatie en nieuwbouwadvies ben 
je bij ons aan het juiste adres. De juiste kennis, 
de juiste opleidingen, de juiste relaties: het is er 
allemaal. Daarnaast bieden wij je een one-stop-
shop. Niet voor niets staat er op onze gevel: 
Wonen Werken Leven. Je bent bij ons op de juiste 
plek voor de ideale woning, de bijbehorende 
hypotheek via het Zaans Hypotheek Huis en de 
beste verzekeringen via Rob IJskes.” Op zoek 
naar een bedrijfspand om te kopen, te huren of 
te verhuren? Brent Stuurman beschikt tevens 
over kennis van de woningmarkt als van de 
bedrijfsmakelaardij en heeft dan ook Beudeker 
Bedrijfsmakelaardij onder zijn vleugels.

Eigenaar: Brent Stuurman   |  Stuurman en Stuurman Makelaars Taxateurs
Hoogstraat 19C, Koog aan de Zaan  |  075-6294600  |  www.stuurmanenstuurman.nl

BRUISENDE/ZAKEN

“Duidelijk, persoonlijk 
en no-nonsense”

1514



DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
Tuinbranche Nederland heeft weer wat mooie namen bedacht 
 voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.

WEIVER 4 - 1561 XD KROMMENIE - 075 640 80 90

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

NEW COLOR 
EXTEND 
BROWNLIGHTS

Verzorg bruin haar met highlights en 
neutraliseer warme ondertonen.
Vind jouw color extend match voor het 
ultieme kleurbehoud.

Jouw bruine haar met highlights koel 
houden zonder warme ondertonen. 
Gebruik dan deze shampoo en 
conditioner van Redken.

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.

1716



Verbluffende resultaten
Tijdens een traject bij By Nesli Bodycare raak je in één tot twee weken 
40% aan vet kwijt. Daarnaast helpt de behandeling ook om striae, 
littekenweefsel, oedeem en cellulite te verminderen. Eximia is er dus 
niet alleen voor vetvermindering, maar ook voor een strakkere huid 
en gezichtsbehandeling. Zowel vlekken als rimpels zijn na enkele 
behandelingen niet meer te zien. Zelfs littekens worden 80% minder. 
Ook verbeteren de huidstructuur en doorbloeding en wordt 
huidveroudering tegengegaan. Je krijgt bij de behandeling altijd een 
natuurlijke crème mee die de huid extra verzorgt. Dit draagt bij aan 
nog betere resultaten. 

Van jong tot oud en zowel mannen als vrouwen zijn welkom bij 
By Nesli Bodycare. Voor de behandeling van start gaat, vindt er altijd eerst 
een intake plaats. Tijdens deze intake worden jouw doelen besproken en 
krijg je advies over de mogelijke resultaten die jij kunt bereiken.

By Nesli Bodycare
Wil jij in korte tijd centimeters vet kwijtraken? 
En een zichtbaar strakkere huid? Ga dan naar By Nesli 
Bodycare. Met gebruik van de Eximia HR77 Platinum 
zorgen zij voor verbluffende resultaten. Dit gebeurt 
geheel pijnloos en zonder operatie. In de regio boven 
Utrecht is By Nesli Bodycare de enige specialist die 
gebruik maakt van dit unieke apparaat. 

Tijdens een traject bij By Nesli Bodycare raak je in één tot twee weken 

littekenweefsel, oedeem en cellulite te verminderen. Eximia is er dus 
niet alleen voor vetvermindering, maar ook voor een strakkere huid 

Ook verbeteren de huidstructuur en doorbloeding en wordt 

Van jong tot oud en zowel mannen als vrouwen zijn welkom bij 
By Nesli Bodycare. Voor de behandeling van start gaat, vindt er altijd eerst 

Beauty, cosmetica en persoonlijke verzorging

Eximia HR77 Platinum

Bel naar 06 44 45 38 67 en plan een gratis intake!

Waarom deze laser? 
Omdat de laser werkt met een dual-wavelength waardoor iedere 
kleur huid en bijna iedere kleur haar te behandelen is. Dit komt 
omdat niet alleen de kleurdeeltjes in het haar de energie uit 
het licht opnemen, maar ook (de)oxyhemoglobine (bloed) een 
chromofoor is. 

Hoe werkt het ontharen precies? 
De laser geeft een lichtstraal af aan de huid. De lichtstraal wordt 
door het melanine (kleurdeeltjes) in de haren geabsorbeerd en 
omgezet naar warmte-energie. Deze warmte dringt diep door 
in de haren, tot aan de wortel. Hier ontstaat er een stolling van 
eiwitstructuren en zorgt dit ervoor dat de voeding naar de haar 
stop wordt gezet. Hierdoor valt de haar uit en komt deze niet 
meer terug. In gemiddeld 6 behandelingen kunnen we tot wel 
95% van de actieve haren defi nitief verwijderen.

By Nesli Bodycare  |  Eigenaresse: Nesli Akyuz  |  Lagendijk 3-a101,  Zaanstad  |  06 - 44 45 38 67  |  byneslibodycare@gmail.com

BRUISENDE/ZAKEN

By Nesli Bodycare
Beauty, cosmetica en persoonlijke verzorging

MeDioStar laser

De droom van bijna iedere man of vrouw. Niet meer 
hoeven scheren, geen wondjes meer of ingegroeide 
haren. Wij hebben gekozen voor de Duitse kwaliteit 
en betrouwbaarheid van de MeDioStar laser als 
ondersteuning in deze behandelingen. Zo kunnen we 
je helpen met jouw vraag naar huidperfectie waarin we 
in gemiddeld 6 behandelingen een heerlijk zachte, glad 
onthaarde huid geven.
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Ook voor een zonnebril 
op sterkte!

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!

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.”

Hee�  u ook zo’n 
last van alle papieren?
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LOOP NOOIT WEG ZONDER HELM

Isidore Mazal is elf en de jongste zoon in 
een gezin met zes kinderen. Zijn broers 
en zussen zijn allemaal superintelligent, 
hij is gevoelig. Berenice, Aurore en 
Leonard behalen al voor hun 
vierentwintigste doctoraten. Jeremy is een 
muzikaal genie en Simone van dertien is 
overal goed in. Alleen Isidore heeft nog 
nooit een klas overgeslagen of een 
proefschrift geschreven. Maar wanneer 
de familie Mazal getroffen wordt door een 
tragedie, is hij de enige die hen kan 
helpen. Als hij voor die tijd tenminste niet 
is weggelopen van huis. LOOP NOOIT 
WEG ZONDER HELM van Camille 
Bordas verschijnt 21 april.

D

Of je nu van bos, heide of strand 
houdt, Nederland heeft vele mooie 
natuurgebieden. Ervaar en ontdek 
hoe mooi de natuur is en trek er op 
uit. En de natuur maakt je ook nog 
eens gelukkiger! Het aanbod van 
activiteiten en evenementen in de 
natuur is reuze, voor zowel jong als 
oud. Als je érgens goed van kunt 
uitwaaien is het wel aan zee. Niets 
is zo ontspannend als een 
wandeling over het strand. Met 
zicht op een verre horizon en alleen 
het geluid van de zee en zingende 
meeuwen. Maak bijvoorbeeld een 
strandwandeling tussen de 
bosjutten in Rockanje of ga 
wielewalen spotten bij Lauwersoog.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van 
Nederland op www.anwb.nl/
wandelen.

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

The Secret Garden is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Frances Hodgson 
Burnett. Wanneer de ouders van de tienjarige 
Mary Lennox (Dixie Egerickx) overlijden, wordt 
ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland 
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar 
zieke neefje Colin die eigenlijk het huis niet uit 
mag. Samen gaan ze op onderzoek uit in de 
honderden kamers en uitgestrekte tuinen. Daar 
ontdekken ze een mysterieuze deur die toegang 
geeft tot een geheime tuin die sinds de dood 
van haar tante niet meer open is geweest.
THE SECRET GARDEN en andere fi lms zijn 
te bekijken via Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
THE SECRET 
GARDEN

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

Voor de échte pizzaliefhebber!
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Je kan iemand begroeten met je hand op 
je hart. Ik denk dat het snel ingeburgerd 
is; iedereen weet dat je nu niemand kan 
omhelzen, maar met dit gebaar maak je 
duidelijk dat je meeleeft. En praten, zeggen 
hoe naar je het vindt, mag natuurlijk altijd.

ANDERE OPTIES DIE EENVOUDIG TE 
REALISEREN ZIJN: 
• Thuis meekijken en luisteren via livestream 

van de uitvaartlocatie. 
• Als er op die locatie geen livestream 

mogelijk is, een fi lmer inhuren later dit jaar.
• Maak je eigen afweging, op basis van 

verantwoordelijkheid naar jezelf en je 
omgeving of je naar het afscheid gaat. 
En voel je niet verplicht om te komen.

• Een symbool delen kan ook troost bieden:
• Iedereen steekt thuis elke dag tussen 

overlijden en uitvaart een kaars aan.
• Luister op een afgesproken dag op 

een afgesproken tijd naar zijn/haar 
lievelingsmuziek - in de wetenschap dat 
iedereen luistert op dat moment.

• Draag iets in de lievelingskleur 
van de overledene, en voel je 
verbonden.

• Nodig later in het jaar 
nabestaanden uit voor een 
wandeling, kopje koffi e of voor 
een diner.

We weten dat er onlangs 
maatregelen zijn afgekondigd. 
Die hebben ook gevolgen voor 
uitvaarten de komende weken. 
Maak zorgvuldig een afweging 
wie u uitnodigt. Wij denken 
met u mee om toch een mooi 
afscheid te verzorgen. 
De meest gestelde vraag van de 
week: hoe condoleer je zonder 
handen te schudden? 
Wij attenderen de 
belangstellenden hierop, 
zodat het voor de familie iets 
makkelijker is om de hand niet 
uit te steken. 

COLUMN/LIGTHART UITVAARTZORG

Corona: De gevolgen 
voor uitvaarten

Effectief 
en blijvend afvallen
Lange tijd vocht Annemiek Hendrikse zelf tegen de kilo’s. 
Ze probeerde verschillende diëten, maar niets leek te werken. 
Tot ze hoorde van Easyslim.nu. Ze besloot het gewoon eens te 
proberen en stond versteld van de resultaten.

Daarom verdiepte ze zich verder in de methode en enkele maanden later 
opende ze haar eigen Easyslim.nu vestiging in Zaandam. Later kwam 
daar ook nog een tweede vestiging bij in Amsterdam-Noord.

ZO WERKT HET
Bij de afslankstudio’s van Easyslim.nu wordt gewerkt met een 
geavanceerd apparaat dat werkt met ultrasound, elektrostimulatie en 
lymfedrainage. “Ons apparaat zorgt ervoor dat je snel in omvang kunt 
verminderen en dat bovendien je huid niet slap wordt. Sterker nog: zelfs 
een reeds slap geworden huid, wordt weer strakker”, aldus Annemiek 
Hendrikse, oprichter van Easyslim.nu Zaandam & Amsterdam-Noord.

DE JUISTE BEHANDELING VOOR JOU
Annemiek legt uit: ”De klant komt eerst voor een intake, waarbij we precies 
uitleggen hoe ons apparaat werkt en wat we verder kunnen betekenen. 
We luisteren naar wat de klant wil bereiken en vertellen hoe dit kan. We 
bespreken wat en hoe iemand zelf zijn eetpatroon kan aanpassen en 
stimuleren dat ‘de knop’ in iemands hoofd ook omgaat. Ook hebben we een 
maaltijd vervangende mix ontwikkeld: Easique®. 
Het is het complete pakket van onze diensten en producten wat Easyslim.nu 
uniek maakt en het is voor iedereen”, zegt Annemiek enthousiast.

Wil je meer weten? Neem dan eens contact op!

Easyslim.nu Zaandam
Eigenaresse: Annemiek 

Hendrikse
Kleine Tocht 6A, Zaandam

0610385420
Zaandam@easyslim.nu

www.easyslim.nu/zaandam

BOEK DEZE MAAND EEN 
INTAKE + PROEF-
BEHANDELINGVOOR SLECHTS €39,-
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Boerhaaveweg 95 
3401 MN IJsselstein 
www.auricskincare.nl

contact@auricskincare.nl
030-761 25 70

Ben jij een Beauty 
Professional?
Dan is KUO’S Professional echt iets voor jou!!
KUO’S Professional is een gerenommeerd Spaans 
cosmeticamerk. Een bijzonder merk dat zich niet alleen 
richt op de huidverbetering, maar op alle aspecten van 
de uiterlijke verzorging. Met KUO’S Professional is het 
gebruik van meerdere merken verleden tijd.

KUO’S Professional heeft alles om een salon te kunnen 
starten of uit te breiden. Denk aan: gezichts-, lichaams-, 
voet-, hand-, nagel-, sport- en zonproducten! 

KUO’S Professional maakt en levert producten die uit 
natuurlijke en plantaardige ingrediënten zijn ontwikkeld. 
KUO’S Professional staat voor: 

• Zichtbaar en langdurig resultaat
• 100% vegan
• 100% parabenenvrij 
• 100% natuurlijk 
• 100% dierproefvrij

KUO’S Professional is HET exclusieve merk voor 
jouw salon!

Heb je interesse in ons merk of wil je het testen, 
neem dan contact op met Lia, Joyce of Bianca.

voor

na
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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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Kringloopwinkel Boeldag
Breedweer 41, Koog aan de Zaan  |  075-6312090  |  info@kringloop-boeldag.nl  |  www.kringloop-boeldag.nl

2000 m2 struinplezier!

Woningontruiming
Als u een e-mail stuurt of op een andere wijze contact 
met ons heeft opgenomen, dan maken we een 
afspraak en komt onze vaste medewerker zo snel 
mogelijk bij u langs. We bekijken de situatie ter plekke 
met u en maken een schatting van de eventuele 
waarde van de inboedel. U krijgt van ons een geheel 
vrijblijvende offerte die u op uw gemak kunt bekijken.

Sociaal bedrijf
Kringloop Boeldag is ook een sociaal bedrijf. Zo 
kunnen vrijwilligers bij ons actief zijn en hoeven zo niet 
thuis te zitten.

Haal- en brengservice
Wij halen herbruikbare inboedel GRATIS 
bij u op. Hierbij kunt u denken aan 
meubels, boeken, klein huisraad, kleding en 
elektrische apparaten.

Bedrijfsontruiming
In het te ontruimen object staat nog inboedel 
die enige waarde vertegenwoordigt. In dit 
geval geven wij u een vergoeding voor deze 
goederen en brengen het overeengekomen 
bedrag in mindering op de totale kosten van 
de ontruiming.

Inboedel verkopen?

Lotus Events
Dorpsstraat 868 Assendelft  |  075-7720039
info@lotusevents.nl  |  www.lotusevents.nl

“Wat de klant wil, 
regelen we!”

Dorine Kat-Stronck

Een congres of beurs organiseren 
maar niet jullie personeel hiermee belasten?

Wil jouw bedrijf een congres of beurs organiseren, maar heeft het personeel 
het al druk genoeg of weinig ervaring hiermee? Neem dan contact op met 
Dorine Kat-Stronck van Lotus Events. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in het 
organiseren van (internationale) congressen/beurzen.

Voordelen van het inschakelen van Lotus Events?
Dorine kan bij alle vraagstukken adviseren, zoals: welke 
leveranciers schakel je in, hoe organiseer je de sponsoring 
van jouw beurs, hoe maak je het congres aantrekkelijk 
(interactief, goede sprekers, etc.). Door haar helicopterview 
op het bedrijf en het evenement kan zij vernieuwende ideeën 
inbrengen om uw congres/beurs tot een groot succes te 
maken. Lotus Events kan de gehele organisatie voor haar 
rekening nemen, maar ook is het mogelijk om een deel van 
de taken over te dragen.

Meer weten over de verschillende mogelijkheden?
Lotus Events komt graag langs voor een oriënterend 
gesprek m.b.t. de vele mogelijkheden voor de 
organisatie van congressen of beurzen. 
Ook voor personeelsfeesten of teamuitjes kun je 
contact met ons opnemen.

TEAMBUILDING  BEDRIJFSEVENEMENTEN  MARKTEN/BRADERIEËEN  PUBLIEKSEVENMENT  PRIVÉFEEST  ARRANGEMENTEN
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Klaar voor de lente?
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

Spray tan full body: € 20,- 

10-rittenkaart full body: € 200,-

Alleen benen: € 17,50

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 terecht kunt, 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
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COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

Hoe herkent u tandvleesproblemen?
Gezond tandvlees is lichtroze van kleur, ligt 
strak om de tanden en kiezen en bloedt nooit. 
Wanneer tandvlees ontstoken is, trekt het 
terug en kan gaan bloeden bij het poetsen. 
Tandvleesproblemen zijn te verdelen in 2 
fasen: lichte tandvleesontsteking (gingivitis) en 
vergevorderde tandvleesontsteking (parodontitis).

Als u twijfelt aan de gezondheid van uw tandvlees 
is het goed een bezoek aan de mondhygiëniste te 
brengen. Zij kan u vertellen hoe de situatie ervoor 
staat, nuttige tips geven om dit op te lossen en 
uw gebit reinigen. 

U bent van harte welkom bij ons in de praktijk. 
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken 
en de behandeling wordt geheel of gedeeltelijk 
vergoed uit uw aanvullende tandartsverzekering. 

Tandvleesproblemen
Bacteriën in de mond laten een kleverige laag op de 
tanden achter, genaamd tandplaque. De bacteriën 
in deze plaque scheiden afvalstoffen uit die het 
tandvlees irriteren. Van de irritatie voelt u vaak niets, 
waardoor het snel en ongemerkt kan verergeren. 

Heijermansstraat 143-A
1502 DJ Zaandam
075-6414653
www.medi-mondzorg.nl

Hoe ontstaat ontstoken tandvlees?

vanderlaanstoffeerders.nlDorpsstraat 594, 1566 EK  Assendelft

voor al uw 
raamdecoratie!
laat u inspireren
& adviseren in 
onze showroom.
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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 Almere
www.cremaere.nl

Cremeren
€ 429,-

Uw crematie groen en 
voordelig
Ons crematorium behoort tot de 
goedkoopste en meest milieubesparende 
crematoria van Nederland.

Cremaere, voor een duurzame crematie!

Maandag t/m vrijdag 

9.00 tot 20.00

zaterdag 9.00 tot 16.00

Uw crematie duurzaam 
en voordelig

Bel ons 
036 737 04 32

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 



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

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.

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
Hulp tegen zelfmoord/zelfdoding 
Tijdens ons eerste gesprek krijgt u o.a. uitleg over 
uw gevoel en gedachten. We gaan samen de 
strijd aan tegen de onbedwingbare drang van uw 
gevoel/gedachten om zelfmoord 
te plegen.

Het is geen eindeloze 
therapie. Voor meer info 
kunt u contact opnemen.

Kent u iemand die hulp 
nodig heeft dan, kunt u 
naar onze website 
verwijzen.

gevoel/gedachten om zelfmoord 

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

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 en ik 
ben een gepassioneerde 
haarstyliste.

We werken zoveel mogelijk met 
natuurlijke en milieuvriendelijke 
producten.
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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!



Lambert Meliszstraat 29A, Westzaan  |  info@fi onaskapsalon.nl
www.fi onaskapsalon.nl

Fiona Ofman
van

Eerlijk en vrijblijvend advies? Neem dan contact op met 
Fiona’s Kapsalon & Haarwerken via 06-24304074

Eerlijk advies en hulp bij 
haarverlies door 
chemotherapie, alopecia 
of ander haarverlies.
Erkend Haarwerk 
specialist, dus 
aangesloten bij alle 
zorgverzekeraars, 
vergoeding dus mogelijk!

Nieuwsgierig? 
Voor meer informatie, 
bel 06-24304074

Altijd ruim 
80 mutsjes op 
voorraad, dus 
genoeg keuze!

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!



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

Grootste kinderbrillencollectie 
van Noord-Holland

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

VOLG ONS OP FACEBOOK

Voor groot en klein moet u 
bij HENK BOUW OPTIEK zijn 
met ruim 500 kinderbrillen!
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Wist je dat bindweefselmassage helemaal hot is?
Last van rimpels of verslappingen? Dan is een bindweefselmassage echt wat voor jou.
Ook wanneer je huid er op zich goed uitziet, is deze massage geen overbodige luxe. 
Een bindweefselmassage werkt veel dieper in de huid dan een normale massage, 
waardoor de collageenaanmaak wordt gestimuleerd. De huid wordt steviger en 
de doorbloeding verbetert aanzienlijk.

Boek nu een

kuur van

5x voor € 225,-

en ontvang de 

6e GRATIS!

Paltrokstraat 16, 1508 EK Zaandam 
Telefoon: 06-15285738 
info@beautyunlimitedzaandam.nl
www.beautyunlimitedzaandam.nl

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 
DONDERDAG
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 EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verbl i 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 .

P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe 
PERK’S Treasure Lounge!

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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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 één 
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 één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

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

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com
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