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Laapersveld 1, Hilversum  |  035-7724824  |  info@kliniekheihof.nl  |  www.kliniekheihof.nl

In 2013 opende Kliniek Heihof de deuren in Hilversum. De kliniek helpt mensen op weg naar een 
jonger en frisser uiterlijk met behulp van botox, fi llers en/of ooglidcorrecties. In de loop der tijd is de 

kliniek dankzij de inzet van eigenaresse Wilma Schoutens-Buijsmann en haar team uitgegroeid tot een 
begrip in ’t Gooi. Sinds november 2019 is Kliniek Heihof gevestigd op een unieke locatie; het oude 

Dudok-pompgemaal te Hilversum.

Gemoedelijke sfeer 
“De gemoedelijke sfeer die zo kenmerkend is voor Kliniek 
Heihof, hebben we weten te behouden. We hebben heel veel 
trouwe, vaste klanten - merendeels vrouwen - die al jaren bij 
ons komen. Als ze hun behandeling hebben gehad, nemen ze 
vaak nog even plaats in de wachtkamer om gezellig een kopje 
koffi e te drinken. Dat zie ik als een compliment. 

Zo natuurlijk mogelijk
Het team van Kliniek Heihof bestaat uit drie deskundige, 
ervaren en BIG geregistreerde cosmetisch artsen. “Eén van 
hen is gespecialiseerd in ooglidcorrecties. Wij vinden dat die 
alleen uitgevoerd mogen worden door een plastisch chirurg. 
In het voorjaar komt een nieuwe vrouwelijke arts ons team 
versterken. We onderscheiden ons in de visie van waaruit wij 
werken. We streven er naar om het uiterlijk van de mensen 
die bij ons komen, op een zo natuurlijk mogelijke manier te 

Voor Natuurlijke 
SCHoonHEID

verjongen. Als je hier weggaat, zie je er mooi en opgefrist uit, 
zonder dat het er duimendik bovenop ligt dat je iets aan jezelf 
hebt laten doen.”

Betaalbare kwaliteit
“Kwaliteit en veiligheid staan voorop, dus we werken 
alleen met producten van gerenommeerde A-merken. Zo 
gebruiken we niet-permanente fi llers van hyaluronzuur, 
een lichaamseigen stof, die door het lichaam zelf wordt 
afgebroken.” In een vrijblijvend intakegesprek worden 
je wensen besproken. “We vertellen je eerlijk wat de 
mogelijkheden zijn, zodat je een realistisch beeld hebt wat 
we voor je kunnen betekenen. We voeren een behandeling 
ook alleen uit als we er 100% achter staan. Om de drempel 
zo laag mogelijk te houden, hanteren we betaalbare prijzen. 
Cosmetische ingrepen moeten wat ons betreft voor iedereen 
bereikbaar zijn.”

“Cosmetische ingrepen 
moeten voor iedereen 
bereikbaar zijn”

Voor Natuurlijke 
SCHoonHEID



Waar u van droomt

De Sonman 16-18, Moergestel  |  +31 (0)13 513 06 96  |  www.rmr.nl

Maak vrijblijvend een afspraak
www.rmr.nl

RMR Interieurbouw maakt mogelijk 
waar u van droomt.

Wij laten onze klanten graag over hun dromen 
vertellen. Over hun interieur, waar design, 

functionaliteit en huiselijkheid volmaakt in elkaar 
overvloeien. Wij dromen mee, maar doen meer: 

RMR ontwerpt en maakt vakkundig uw 
gehele maatwerk-interieur. 

Op ambachtelijke wijze, met de hand exact op 
maat en volledig naar wens.

Alleen met de volmaakte mix van design en 
functionaliteit zijn wij tevreden. High end-niveau. 

Of het nu uw complete inrichting, keuken, wijnkelder 
of kastenwand betreft: wij maken mogelijk waar 

u van droomt.

Bezoek onze bijzondere inspiratieruimtes!

Waar u van droomt ...maken wij!



COLOFON

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

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Carly Pastoors
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Jan van Aalzum
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

 Like ons op Facebook.com/tgooiBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 't Gooi 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Raoul Bosman 06-15948855
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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
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DUURZAAMHEID SPEELT 
EEN BELANGRIJKE ROL

BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

BloomEver
zijden bloemen

boeket 
al v.a. € 3,50 

per week!

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 zul je geen heftige kleuren of extreme vormen 
aantreffen, 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 de felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

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 die 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

Met een mooi zijden bloemenboeket fl eur je elke ruimte op. Daar weten ze je bij 
Meander Bloemsierkunst alles over te vertellen!

Havenstraat 18c Hilversum  |  035-6230920  |  www.meanderbloemsierkunst.nl  |  www.bloomever.nl
98



In mijn business werk ik samen met mensen in de leeftijden van 18 tot ver over de 
pensioen gerechtige leeftijd. Hoewel ik mij meestal focus op 45+ers werd mij deze 
week duidelijk dat onze business uitermate geschikt is voor vaders en moeders. 
Voorbeeld: De school van uw kind sluit i.v.m iemand die ergens in contact is geweest 
met het Corona Virus gevolg...De baby is hierdoor niet welkom op het KDV maar jij 
wordt gewoon verwacht bij jou op het werk, wat nu?

Heb jij wel eens gekeken buiten jouw gewone 
werkervaring, andere sector of branche?
Een groeiende groep mensen maakt succesvol de 
beslissing om hun eigen weg te gaan door naast 
hun baan iets voor zichzelf op te bouwen en zo de 
stap te maken naar een zelfstandige manier van 
werken. Niet door zomaar hun baan op te geven, 
maar juist door iets op te bouwen naast hun baan. 
In de tijd die de meeste mensen doorbrengen voor 
de tv.

Encantada  |  Ineke Elsinga  |  06-42110899  |  www.sleutelnaarvrijheid.nl 

Voordat ik tegen Team Marketing aanliep had ik 
geen idee wat het was net als 99% van de 
Nederlandse Bevolking. Onbekend maakt 
onbemind maar ik ben openminded genoeg  om 
me te laten voorlichten door iemand die al jaren 
werkt met Team Marketing je kunt immer pas 
oordelen als je weet waar het over gaat

In mijn business werk ik samen met mensen in de leeftijden van 18 tot ver over de 

Mijn Business 
en Corona

  |  Ineke Elsinga  |  06-42110899  |  www.sleutelnaarvrijheid.nl 

NIETS IS TE GEK OM IN TE LIJSTEN 
Marcel Out is al meer dan 27 jaar lijstenmaker. Eerst bij kunsthandels en 
lijstenmakerijen, nu alweer ruim zes jaar als De Gooische Lijstenmaker.

Waarvoor kunnen we bij jou terecht?
“Het inlijsten van schilderijen, foto’s, litho’s, reproducties, maar ook 
t-shirts, handwerken en objecten. Eigenlijk is niets te gek. Zo heb ik zelfs 
eens een complete bruidsjurk ingelijst! Ik adviseer en laat de verschilende 
mogelijkheden zien. Zo krijg je een inlijstadvies wat bijvoorbeeld past bij je 
interieur.” Voor alles heeft Marcel een mooie passende lijst. Loop gewoon 
eens binnen!

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur 
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Bij de Gooische lijstenmaker, 

Marcel Out, kan je terecht voor een 

professioneel advies en een stuk 

vakwerk waar je jaren plezier van 

hebt. 

• Schilderijen, aquarellen en etsen

• Schilderijen restaureren

• Print op doek

• Diverse glassoorten

• Kraamcadeau’s

•  3D-lijsten voor bijvoorbeeld 

trouwjurken en t-shirts

Nieuwe Bussummerweg 106 Huizen  |  06-29560387
info@degooischelijstenmaker.nl  |  www.degooischelijstenmaker.nl
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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.
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Ona Luna Jewels  
06-22498438  |  www.onalunajewels.com

Unieke, handgemaakte

        sieraden

Revalidatiecentrum de Trappenberg, gebouw Paramedische Dienst, Crailoseweg 116 Huizen

Footcare bij Manon, Faas Eliaslaan 30A Baarn

06-12129710  |  info@lijfi taal.nl  |  www.lijfi taal.nl  |  www.facebook.com/Lijfi taal

Met een goede pedicure behandeling en het juiste advies 
kunnen veel problemen worden voorkomen. Veel voorkomende 
problemen zijn likdoorns en mycosenagels (kalknagels)
Tegenwoordig zijn er voor kalknagels oplossingen die er ook 
nog fraai uitzien.
Zowel voor vrouwen als mannen is het mogelijk een 
reparatienagel over de aangedane nagel te plaatsen. Dit kan 
voor vrouwen maar ook zeker voor mannen een prachtige 
oplossing zijn. De nagel ziet er op die manier weer heel 
natuurlijk en netjes uit.

DEZE PERIODE IS BIJ UITSTEK DE TIJD OM MOOIE 
ZOMERVOETEN TE CREËREN

Dus breng je voeten naar mijn praktijk. 
(Dat kan in Huizen of in Baarn.)

Je voeten je overal.
    Waar breng jij je voeten?

Voeten hebben heel veel te lijden. Des te meer reden ze goed te verzorgen.
Zeker nu verdienen je voeten meer aandacht. 
We gaan richting de zomer, dus hopelijk blote voeten. In de winterperiode hebben de voeten goed 
verstopt gezeten en worden vaak vergeten. Een goede en juiste verzorging is dan echt noodzakelijk.

Hoe kan ik je helpen?
Henny van Vessum-Overeem

Pedicure - Voetrefl ex therapeute - Massages

BOEK ONLINE 
OF BEL 

06 - 12129710

Revalidatiecentrum de Trappenberg, gebouw Paramedische Dienst, Crailoseweg 116 Huizen

Hoe kan ik je helpen?
Henny van Vessum-Overeem

Pedicure - Voetrefl ex therapeute - Massages

OF BEL 
06 - 12129710

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 3206 - 13 47 77 29 

info@voetrefl exologie-t-gooi.nl

Katja Zuidervaart

Voor meer informatie 
www.voetre f lexologie-t-gooi. nl

Door het masseren van refl exzones en punten alsook 
meridianen en acupressuurpunten op het lichaam wordt 

Verbinding tussen

lichaam, geest en ziel
het lichaam gestimuleerd om blokkades 
op te lossen en energietekorten aan 
te vullen. Hierdoor kunnen klachten 
verminderen en/of verdwijnen.
Ik geef zowel klachtgerichte (voet)
massages alsook ontspannende en/of 
energetische (voet)massages.
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Compleet in stijl 
gekleed gaan?

Heeft u binnenkort een feest en wilt u er stralend uitzien? Of gaat u 
misschien naar een bruiloft of gala en wilt u compleet in stijl gekleed gaan? 

Bij De Ambassade – Gelegenheidskleding vindt u de juiste jurk of het 
juiste kostuum. Zo weet u zeker dat u perfect voor de dag komt. In vrijwel 
alle maten vindt u wat leuks, want de kleding in de winkel gaat tot voor de 

dames t/m maat 52 en voor de heren t/m maat 64.

Alles voor een mooie uitstraling 
U vindt bij De Ambassade alles wat u nodig 
heeft om uw uitstraling compleet te maken. 
Naast de mooiste galajurken en 
cocktailjurken in verschillende stijlen en 
prijsklassen, vindt u er ook sieraden van 
bijvoorbeeld OTAZU en ABRAZI. Ook aan 
andere accessoires zoals tassen, hoeden en 
jasjes is gedacht. Monique helpt u bij het 
vinden van de perfecte outfi t en laat u zien 
hoe u de uitstraling helemaal afmaakt met 
accessoires. Dat u zich comfortabel voelt in 
de jurk of het kostuum, dát vindt ze het 
allerbelangrijkste. Bovendien hangt er bij De 
Ambassade een huiselijke sfeer. 
Wij hopen dat u er zich meteen thuis voelt. 
In de winkel is een bar, waar u kunt genieten 

Havenstraat 162 Bussum  |  035-5337239  |  www.ambassade-gelegenheidskleding.nl

Speciaal 
   voor u!

van een goede kop koffi e terwijl uw 
partner aan het passen is. Naast dat u er 
de mooiste gelegenheidskleding vindt, is 
een bezoek aan de winkel hierdoor ook 
erg gezellig.

www.ambassade-gelegenheidskleding.nlwww.ambassade-gelegenheidskleding.nlwww.ambassade-gelegenheidskleding.nl

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.
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“Toen ik in 2009 de uitvaart voor mijn tante verzorgde, 
was voor mij meteen duidelijk dat hier mijn hart lag”, 
vertelt Valance. “Ik vind het een eer om mensen bij te 
mogen staan op het laatste punt in hun leven en om 
samen met de nabestaanden vorm te geven aan een 
afscheid dat kenmerkend is voor de overledene.”

ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN
“Het is steeds weer een uitdaging om de uitvaart 
zoveel mogelijk te personaliseren zodat hij recht doet 
aan hoe de overledene bij leven was. Anno 2020 zijn 
de mogelijkheden haast onbeperkt. Niet alleen als het 
gaat om de locatie en de aankleding daarvan, maar 
ook om de muziek, lijkwades, kisten op maat en het 
vervoer. Als het nodig is, zoek ik graag de 
samenwerking op met partners in mijn netwerk, ik 
geloof in de kracht van verbinding.”

Vos Uitvaart  |  06-39550463  |  vvos@vosuitvaart.nl  |  www.vosuitvaart.nl

Valance Vos komt uit een familie waar het verzorgen van uitvaarten als een 
rode draad door de familiegeschiedenis heen loopt. Na een aantal jaren als 
IT-projectleider en consultant te hebben gewerkt, kroop het bloed waar het 

niet gaan kon en koos ook Valance voor dit mooie vak.

Een gedenkwaardig 
MET ZORG EN AANDACHT
“In de dagen voor de uitvaart neem ik de 
nabestaanden bij de hand om stap voor stap de 
keuzes te maken die komen kijken bij een uitvaart. 
Ik zorg er voor dat alles geregeld wordt, zodat zij 
ruimte kunnen geven aan hun verdriet. Deze dagen 
zijn van groot belang voor de rouwverwerking en 
zijn ook onderdeel van het afscheid nemen van 
degene die je dierbaar is. Goed luisteren op deze 
momenten is essentieel. Door het dagelijks contact 
wat ik met de nabestaanden heb, krijg ik een beter 
beeld van de overledene. En juist de kleine dingen 
die we dan delen, kan ik verwerken in rituelen of een 
gesproken woord op de dag van de uitvaart.”

BIJ LEVEN
“Gelukkig kiezen steeds meer mensen er 
tegenwoordig voor om al van tevoren hun wensen te 
bespreken. Omdat ze zelf willen bepalen hoe hun 
afscheid er uit ziet, maar ook om hun naasten 
duidelijkheid te geven. Dat geeft rust.”

BRUISENDE/ZAKEN

“IK GELOOF IN 
verbinding”

Een gedenkwaardig gedenkwaardig
afscheid

1918



Ukkepuk Spa & Welness  |  Hilvertsweg 139, Hilversum  |  06-53170151  |  info@ukkepukspa.nl  |  www.ukkepukspa.nl

Ukkepuk, dé baby spa   in ‘t Gooi
Een jaar geleden opende Ukkepuk Spa & Welness de deuren aan de Hilvertsweg te Hilversum. 
Baby’s van ongeveer 2 weken tot 7 maanden oud kunnen hier heerlijk fl oaten in een eigen 
badje, een unieke beleving en voor zowel ouder als kind dé manier om even 
helemaal te ontspannen.
 

“Mijn eigen dochter werd drie jaar geleden een maand 
te vroeg geboren en moest een maand in het ziekenhuis 
verblijven”, vertelt eigenaresse Jolanda van den Boom. 
“Deze scheiding had een grote impact op ons. Door deze 
persoonlijke ervaring is mijn passie en liefde voor baby’s 
ontstaan. Diezelfde passie en liefde vormden ook mijn 
drijfveer om de baby spa te openen, het is zo mooi wat ik 
hiermee kan betekenen voor ouder en kind.”

INTIEM EN KLEINSCHALIG
“Ik houd de baby spa bewust kleinschalig. Er staan 3 
speciale badjes, zodat een sessie maximaal met 3 baby’s 
tegelijk is. In onze mooie, veilige en hygiënische ruimte 
hangt een warme, relaxte sfeer. We doen alles op ons 

gemak en nemen alle tijd voor jou en je baby. 
Zo kunnen jullie samen echt even 

genieten en ontspannen onder 
professionele en 

persoonlijke 
begeleiding.”

SHANTALA MASSAGE
Het fl oaten (met behulp van een nekring) duurt 
maximaal 30 minuten. “Daarna volgt eventueel een 
babymassage. Babymassage kan helpen bij o.a. 
darmkrampjes, obstipatie, refl ux en overstrekken, en 
draagt bij aan een goede hechting met je kind. Onder 
professionele begeleiding leer jij je baby masseren. 
Ook voor een cursus Shantala Babymassage kun je bij 
ons terecht.”

ONTSPANNING EN VERLICHTING
“Sommige ouders komen hier echt alleen om te 
relaxen, maar we hebben bijvoorbeeld ook onrustige 
baby’s, huilbaby’s en prematuren bij wie een fl oat 
sessie in combinatie met massage kan zorgen voor 
verlichting van specifi eke klachten. We hebben al 
menig ouder een traantje zien laten op het moment dat 
hun kind zich eindelijk volledig ontspande. Daarna is 
het alleen maar genieten.”

BRUISENDE/ZAKEN

Ukkepuk, dé baby spa   in ‘t Gooi

“QUALITY TIME VOOR JOU 
EN JE KINDJE”
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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

Shabby Chique Damesmode

Pitti Donna

Gijsbrecht van Amstelstraat 142 Hilversum 035 - 6284675. Volg ons op facebook.com/pittidonnahilversum of www.pittidonna.nl

Geisha | Esprit | Expresso | Sandwich | Sust | Nickjean | Privat Label | accessoires

Het is voorjaar. Wat een heerlijk gevoel. We zijn ontzettend trots 
op onze nieuwe collectie. Er is veel aandacht voor heerlijke 

natuurlijke stoffen in mooie kleuren en printen. Voor ieder een 
juiste outfi t met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. 

We zien u graag, tot snel!

i.v.m ons jubileum geven wij bij iedere aankoop vanaf € 50,- een 
leuke attentie kado

jaar!
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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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Dé dokter 
voor Medisch Cosmetische 
Behandelingen

Dokter André (André Boom) is bekend van tv (RTL4 en SBS6) 
en diverse glossy’s in Almere, Lelystad en ’t Gooi. Met passie 
helpt André jou om er jaren jonger uit te zien. Zodat je weer 
gelukkig wordt wanneer je in de spiegel kijkt. 

 André werkt met eerlijke producten en gebruikt botox en 
fi llers van de beste producenten. Alle producten worden 
geleverd door gespecialiseerde apothekers. Hierdoor 
weet je altijd zeker dat de producten een betrouwbare 
herkomst hebben. 
 
 Botox behandelingen
  Dokter André gebruikt botox veelal voor de spiertjes 
tussen of naast de ogen en het voorhoofd, maar ook voor 
tandenknarsen en overmatig zweten. Daarnaast kan 
botox helpen tegen verschillende vormen van hoofdpijn. 

Alles om je mooi te voelen

Ervaren cosmetisch arts
Natuurlijk resultaat

Gratis consultgesprek
Eerlijk advies

Veluwezoom 5 Almere 
Haardstedelaan 3 Huizen

035 8200426
www.dokterandre.nl

BEHANDELINGEN

RIMPELS

FILLERS

BOTOX

PROFHILO

LIPPEN
Hyaluronzuur behandelingen
Fillers van Hyaluronzuur worden 
gebruikt voor het opvullen van de lippen, 
diepe lijnen in de kin of van de neus naar 
de mondhoeken. Ook de wangen kunnen 
meer volume krijgen met deze fi llers. 

  NIEUW: Profhilo
  Wil jij wél een strakkere huid, maar geen 
botox of fi llers? Profhilo is de oplossing! 
Met een speciale methode wordt deze 
lichaamseigen stof in de huid 
geïnjecteerd, waarna de stof zich 

langzaam verdeelt in de huid. Het 
gevolg? Er wordt meer collageen en 
elastine gevormd, waardoor de huid 
weer mooier, strakker en gezonder 
wordt. 
 
 Maak een afspraak en ontdek 
hoe Dokter André jou kan 
helpen! 

gebruikt voor het opvullen van de lippen, 
diepe lijnen in de kin of van de neus naar 

Afspraken via 
www.dokterandre.nl

of telefonisch
035 8200426

Bekend van 
Gooische Passie
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1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.nl

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.nl

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.nl
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.nl

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10

8

12
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Professionele hulp en 

hypotheekadvies in Spanje 

Spaanse Hypotheek.nl  |  031 850290678
Calle Cirilo Amoros 58  |  46004 Valencia spaansehypotheek.es/spanje

Er was veel behoefte aan een professionele 
samenwerking omtrent het regelen van 
fi nanciën in Spanje. Daarnaast bloeit de 
huizenmarkt op. Patrick Kruger, 
hypotheekadviseur: “Mede door de lage 
rentestand zijn steeds meer Nederlanders 
en Belgen op zoek naar een eerste of 
tweede huis in Spanje.”

Spaanse Hypotheek heeft een effi ciënte en 
professionele werkwijze. Hierdoor hebben 
veel Nederlanders en Belgen vertrouwen in 
Patrick en zijn team. Ondertussen werken 
ze met meerdere personen op hun kantoren, 
gevestigd in zowel Valencia als op Ibiza.
Patrick: “Het aantal aanvragen is afgelopen 
jaar enorm gestegen. Het is ideaal dat we 
met meerdere adviseurs in Nederland én 
Spanje kunnen samenwerken. Ondanks 
dat we soms ver van elkaar zitten, zien we 
overal wie wat heeft besproken met de 
klant. Dat werkt natuurlijk uiterst effi ciënt.”

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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BEL VOOR JOUW PERSOONLIJKE DETOX-PLAN033-202 35 43

Ayurveda & Detox
LAST VAN VOORJAARS-
MOEHEID?

Waterviolier 45, Amersfoort (Nieuwland) 

033-202 35 43  |  www.b-atease.nl

Volgens ayurveda 
heeft ieder seizoen 
andere eigenschappen 
en deze eigenschap-
pen hebben ook weer 
invloed op ons lichaam, maar ook op ons gevoel.
In de winter eten we veelal zware en vettere 
voeding. Dit moet ook wel omdat bij kou en 
regen het spijsverteringsvuur fl ink opgestookt 
wordt en dit heeft brandstof nodig. 
In veel gevallen wordt niet alles goed verteerd of 
gebruikt en stapelen zich gedurende de winter 
afvalstoffen op in ons lichaam. Hierdoor kan je je 
wat uitgeblust en zwaar voelen en je hebt niet zo 
veel energie als anders.
Het is belangrijk om je lichaam geregeld te 

ontdoen van opgebouwde afvalstoffen. De beste periode hiervoor is tijdens de 
wisseling van de seizoenen in het bijzonder de lente. In het vroege voorjaar is 
het goed om het lichaam voor deze reiniging klaar te stomen. 
Een reinigingskuur bestaat uit een speciaal dieet en massagebehandelingen. 
Wil je weten of een reinigingskuur ook iets voor jou is, neem dan gerust 
contact met mij op.

Dammerweg 1  |  Nederhorst Den Berg  |   0294 251 274

In mooie lingerie voel jij je pas écht goed
Maar het vinden van lingerie in jouw stijl die prettig zit is 

vaak best een zoektocht. Het is iets heel persoonlijks – lin-
gerie moet immers goed aansluiten en passen bij jouw stijl. 
Het aanbod bij Brinkers is echter dermate groot, dat iedere 

vrouw hier wel mooie lingerie kan vinden!

maar bovenal heerlijk!

Oud-Loosdrechtsedijk 272  |  Loosdrecht  |  035 582 5751  |  www.rosascantina.nl

De kracht van de Italiaanse keuken is 

Puurheid, eenvoud 
en eerlijkheid
En zo koken wij. Met pure en verse producten, 
zoveel mogelijk biologisch en van kleine lokale leveranciers.
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VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Doe eens wat anders 
dan anders...

BRUIST/LIFESTYLE

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.nederlandbruist.nl.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 
twintig speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je 
op je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!
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PEDICURE JANNIE
06-46377059

pedicurejannie@gmail.com

Pedicure
Medisch pedicure

Sport pedicure

Aangesloten bij

Jannie Veltman

De pedicure
        bij u thuis!  

Ook last van 
kloven bij je
   voeten?

Heb je last van pijnlijke hielen door bijvoorbeeld kloven of last van 

likdoorns of ingegroeide nagels? Laat je voeten verwennen en kom van 

je problemen af.

“Het verzorgen van jouw voeten is mijn passie, gun jezelf een goede 

behandeling, want je voeten dragen je de hele wereld rond.”

Neem vandaag nog contact op met Jannie voor advies of het maken 
van een afspraak!

Gezond metGezond met
Hennep

Bij Dutch Hemp Store (voorheen Hempie) vind je een 
uitgebreide collectie aan unieke producten, allemaal van 
hennep. “Zo hebben we voedingsproducten die zijn gemaakt van de zaadjes”, vertelt Michel. 
“Dit is echt superfood, hoogwaardig in eiwitten en omega-3-vetzuren. Daarnaast vormt hennep de 
ideale basis voor verschillende huidverzorgingsproducten met toegevoegde CBD. Maar ook kleding, 
schoenen en tassen, gemaakt van de sterke bastvezels zijn erg in trek.”

Kapelstraat 6 Bussum  |  06-10103892  |  contact@dutchhempstore.eu  |  www.dutchhempstore.eu

UW HENNEP EN CBD SPECIAALZAAK 

Neem ook eens 
een kijkje in onze 

vernieuwde 
webshop!
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Balthazar Kookwinkel
Gijsbrecht van Amstelstraat 164 Hilversum
035 77 251 66
www.balthazarkookwinkel.nl

Balthazar bruist van de leuke ideeën. Voor originele kookkado's, 
de nieuwste kookgadgets, de beste kookattributen of om de 
eigen keuken een make-over te geven. Een mooie schaal, zo'n 
prachtige plank of nieuw keukentextiel doen wonderen!

Kantonese kip 
met noedels
Voor 4 personen:
• 2 grote uien, in dunne parten
• 150 gr grotchampignons gesneden
• 1 el olie
• 1 el uitgeperste knofl ook en 
• verse geraspte gember
• 125 ml oestersaus
• 125 ml water
• 1-2 el chilisaus
• 500 kippendij zonder bot in zeer fi jne reepjes
• 500 gr div. Verse groenten zoals worteltjes, broccoli, 

paprika, boontjes, etc.
• 2 lente-uitjes in ringetjes

Geen tijd en toch zin in een gezonde en snelle bowl vol 
met verse groenten en vlees? Bel dan niet de bezorglijn 
maar ga eens lekker zelf aan de slag, zonder pakjes! 
In minder dan 20 minuten zit je aan tafel en maak je 
helemaal de blitz.

Bak de uien en champignons in olie tot ze zacht zijn. Voeg knofl ook, 
gember, oestersaus, water, chilisaus en kip toe en laat 5 minuten 
sudderen.
Stoom of blancheer nu de groenten heel even tot ze knapperig zijn 
en voeg deze nu toe aan het kipmengsel. Roerbak nog 30 seconden 
op hoog vuur en dien onmiddellijk op.
Bestrooi met de lente-uitjes.
Serveer met noedels of rijst bijvoorbeeld.

MODEHUIZ by BETTY’S is niet meer weg 
te denken uit het Gooi. Al meer dan 45 jaar 

een begrip voor winkelend publiek uit 
Huizen en omgeving. Een modewinkel 

waar kwaliteit van kleding en service altijd 
voorop staat. En waar moeder en dochter 

samen kunnen shoppen voor hippe, 
stijlvolle kleding. Een topper in de collecties 

van Modehuiz by Betty’s is de kleding in 
Travel Kwaliteit van Studio Anneloes.

MODEHUIZ by BETTY’S is niet meer weg 
te denken uit het Gooi. Al meer dan 45 jaar 

een begrip voor winkelend publiek uit 
Huizen en omgeving. Een modewinkel 

waar kwaliteit van kleding en service altijd 
voorop staat. En waar moeder en dochter 

samen kunnen shoppen voor hippe, 
stijlvolle kleding. Een topper in de collecties 

van Modehuiz by Betty’s is de kleding in 
Travel Kwaliteit van Studio Anneloes.

STUDIO ANNELOES
L.O.E.S

Mart Visser
Part Two

I-zen
Nickjean

JC Sophie
My Favourite Piece

Zizo
Maicazz

By Betty’s
Tif Tiffy

Hippe mode Hippe mode 
voor moeder en dochter

Maar we bieden meer!
Wat te denken van shoppen op 

afspraak buiten de 
openingstijden eventueel samen 
met een aantal vriendinnen of 
bij u thuis voor een op maat 

kledingkast advies?

Bij ons kun je de 
Fashioncheque kopen als je 

eens iemand wilt verrassen met 
een leuk cadeau. De 

Fashioncheque is 
vanzelfsprekend ook bij ons in 
te wisselen voor leuke trendy 
fashion of trendy accessoire.
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Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!

Dus… Ben jij op zoek naar een 
leuke of nieuwe uitdaging?

Hou je er van om in contact te komen 
met diverse  lokale ondernemers? 

Aarzel dan niet en neem zo 
spoedig mogelijk contact met ons op. 

Wie weet kan jij op korte termijn 
aan de slag als media-adviseur 
bij het meest bruisende bedrijf 
van Nederland! 

Gezocht 
media-adviseur 

voor ‘t Gooi
Met ruim 37 uitgaven per maand is BRUIST een succesvolle formule in Nederland, 

België en Spanje. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar 
media-toppers van diverse leeftijden

Mail je CV met pasfoto en 
motivatie naar 

vacature@nederlandbruist.nl

Groetjes, Marcel & Lea
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Met Personal Hormonal Profi ling kijken we op welke plekken jouw lichaam vet 
opslaat. Uit de resultaten stellen wij een profi el op met advies over voeding, 
training en lifestyle!

Hormonen regelen bepaalde processen in je lichaam en hebben veel invloed op hoe je je 
voelt, eruitziet en  gedraagt. Als je jouw lichamelijke doel wilt bereiken, dan is het van 
groot belang dat al die processen in balans zijn. Worden je hormonen verkeerd beïnvloed 
door bijvoorbeeld stress of door andere lichamelijke klachten. Voor het beste resultaat is 
het van belang om samen met een personal trainer aan de slag 
te gaan. Door de juiste persoonlijke begeleiding zorgen wij 
ervoor dat je optimaal traint.

Personal Hormonal
  Training gezondheid door natuurlijke stabiliteit

PersonalProf BV  |  Eigenaar: Matthijs van de Wetering  |  IJsselmeerstraat 5B Huizen  |  06 50 80 13 47 
info@personalprof.nl  |  www.personalprof.nl

NEEM CONTACT MET ONS OP!

06-49893374  info@thuisontzorgt.nl
www.thuisontzorgt.nl

Het centrale aanspreekpunt 
voor al uw zorgvragen

Compleet ontzorgen
Thuis Ontzorgt is actief in alle 

levensfasen. De zorgvragen zijn 
heel divers. We ontzorgen ook bij 

de papieren rompslomp, waaronder 
indicatiestelling, verzekering, PGB 

aanvragen, aanpassen van de woning 
e.d., zodat u er geen omkijken meer 

naar heeft.

Hebben wij uw interesse gewekt en heeft u zorg nodig in welke 
vorm dan ook, schroom dan niet en neem contact met ons op. 
Ook als u het leuk vindt om als zorgverlener (zzp’er) deel uit te 
maken van ons team, bent u van harte welkom.

Thuiszorg
die ontzorgt!

 Integer en vakkundig 
Margo Janssen richtte Thuis Ontzorgt op, een thuiszorgorganisatie die 
verpleging, verzorging en begeleiding biedt voor cliënten en mantelzorgers. 
“In een intakegesprek gaan we na wat uw zorgwensen zijn. Vervolgens 
bekijken we of het haalbaar is - ook in fi nancieel opzicht, getoetst aan uw 
zorgverzekering - om deze te realiseren en zo ja hoe. Ten slotte zoeken we 
de zorgverleners die u de zorg kunnen leveren die u op dat moment nodig 
heeft. We werken lokaal met vaste kleine teams bestaande uit enthousiaste, 
integere en professionele verzorgenden en verpleegkundigen op wie we 
100% kunnen vertrouwen.”

 Laagdrempelig 
“Doordat de organisatie relatief klein is, zijn de lijntjes kort en kunnen 
eventuele problemen snel worden opgelost. De drempel is laag, waardoor 
zowel cliënten als zorgverleners alles aan ons durven te vragen en zeggen. 
Het geeft veel voldoening als we horen hoe blij onze cliënten met ons zijn, 
daar doen we het allemaal voor!”

Heeft u voor korte of langere tijd zorg nodig, maar weet u niet 
hoe u dat geregeld moet krijgen, omdat u simpelweg door de 
bomen het bos niet meer ziet in de complexe, onoverzichtelijke 
wereld van de zorg? Thuis Ontzorgt neemt de zorgvraag uit 
handen, zodat u zich kunt focussen op wat echt belangrijk is.
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Drie jaar geleden opende Ellen 
Papenburg de ambachtelijke 

speciaalzaak C’est Bon Hilversum 
de deuren aan de Gijsbrecht 

van Amstelstraat. 

Inmiddels zijn velen er al van 
overtuigd: hier vind je de 

lekkerste nootjes, zuidvruchten, 
koffi e, thee, bonbons en chocolade.
Ook hét adres voor leuke cadeaus 

in oogstrelende verpakkingen.

Gijsbrecht van Amstelstraat 182 D 
Hilversum

035-6316137
hilversum@cestbon.nl

www.cestbon.nl

Gevaarlijk 
lekker!

Rocky Road  recept met overheerlijke noten 

Wat heb je nodig?
• 300 gram chocolade naar keuze 
•  mini marshmallows of marshmallows 

in kleine stukjes gesneden
•  noten naar keuze (pinda’s, walnoten, 

pecannoten, cashewnoten)
•  cranberries, krenten of rozijnen

Breek de chocolade in stukjes en smelt 
deze au-bain-marie. Als de chocolade 
helemaal gesmolten is, voeg je de 
overige ingrediënten toe en roer je 
deze er doorheen. Voeg de 
marshmallows als laatste toe, omdat 

deze nog al gauw smelten en dat wil je 
eigenlijk niet. Schep het mengsel 
daarna in een met bakpapier of folie 
beklede bak. 

Zet de bak in de koelkast en laat het 
mengsel minimaal 3 uur lang afkoelen 
en weer hard worden. Haal het 
mengsel daarna uit de bak en snijd 
of breek het in brokken. 

Maak de stukken niet te groot, want 
het is behoorlijk machtig!

Rocky Road is ongeloofl ijk simpel om te maken maar toch ziet 
het er heel indrukwekkend uit en het is zó lekker!

Juwelier CHARM
is verhuisd!

• Ontwerpen en maken van nieuwe sieraden.
• Veranderen en aanpassen van sieraden.
•  Reparatie en restauratie van sieraden

en horloges.
• Inkoop en inruil van sieraden en horloges

van goud en zilver.
• Graveren (ook in uw eigen handschrift of 

tekening).
• Vervangen horlogebatterij voor € 5,-.

Juwelier CHARM  |  Nassaustraat 22, Bussum  |  035-6910708  |  info@juweliercharm.nl  |  www.juwelierCHARM.nl

• Verkoop van diverse horlogemerken en 
sieraden zoals: Danish Design, 
Jacob Jensen, Swiss Military Hanowa, 
Lacoste, Jaguar, MelanO, Diamonfi re, 
Claude Bernard, Rolf Cremer 
en nog veel meer.

• Uitgebreide collectie trouwringenmerken 
(of ontwerp en maak uw eigen trouwringen 
onder onze begeleiding).

U kunt bij ons terecht voor:

Op 7 maart zijn wij verhuisd naar ons nieuwe pand
aan de Nassaustraat 22 in Bussum. Dit is tegenover onze oude locatie.
Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, prachtige 
bloemen en cadeautjes. Het was een gezellig feest en wij hebben genoten.
Uiteraard is er een echte diamant verloot onder de bezoekers.
Mevrouw Smeekes, nogmaals van harte gefeliciteerd met u gewonnen prijs!
We gaan er voor u een prachtig sieraad van maken.
Houd onze facebookpagina in de gaten voor meer leuke acties!

• Ontwerpen en maken van nieuwe sieraden.
• Veranderen en aanpassen van sieraden.
•  Reparatie en restauratie van sieraden

• Inkoop en inruil van sieraden en horloges

• Graveren (ook in uw eigen handschrift of 

• Vervangen horlogebatterij voor € 5,-.

• Verkoop van diverse horlogemerken en 

• Uitgebreide collectie trouwringenmerken 

CHARMCHARMJuwelier 

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, prachtige 
bloemen en cadeautjes. Het was een gezellig feest en wij hebben genoten.

Mevrouw Smeekes, nogmaals van harte gefeliciteerd met u gewonnen prijs!
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Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megastores

aan de  Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megastores

aan de  Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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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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Geniet van een romantische ceremonie 
aan het water en geef elkaar het 
jawoord onder een prachtige 
trouwboom. Vervolgens kunnen jullie 
op het uitgestrekte terras genieten 
van een toost en heerlijke bruidstaart. 
Laat je culinair verrassen door onze 
chef-kok en sluit af met een spetterend 
huwelijksfeest in de Kalkovens.

Laguna met zijn moderne, nautische 
uitstraling biedt ook vele mogelijkheden 
voor een complete huwelijksdag. Hier 
kan zowel binnen als buiten getrouwd 
worden in buitenlandse sfeer tussen de 
kleurrijke huisjes.

Overnachten kunnen jullie in de 
romantische bruidssuite van het 
naastgelegen Fletcher Hotel-
Restaurant Nautisch Kwartier.

Fotocredits: 1. Dolf van Stijgeren | 2. RiCon Fotografie | 3. CARJ studio

Kijk voor meer informatie op: www.trouwenbijfletcher.nl/kalkovens |  #trouwenbijfletcher

Trouwen aan het water
All-in bruiloft al 
vanaf €5.500

Bezoek onze 
trouwlocatie 

tijdens de Open 
Toptrouwlocatie 

Route op 19 april a.s. Mastspoor 1, 1271 GL Huizen (NH)
035 - 524 44 56
De Kalkovens en Laguna zijn onderdeel van 
Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier

1.

2.

3.
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