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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.” Tijdens 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, waarbij 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
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Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
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indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
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Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
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VOORWOORD/MEI

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers
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weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
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Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
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Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers
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We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834
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EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN
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De Gooische 
            Echtscheidingsadvocaat

Na het afronden van zijn 
studies Nederlands en fi scaal 
recht ging Sander Askamp aan 
de slag als fi scalist. Het werd 
hem echter al snel duidelijk 
dat hij meer wilde. In 2011 
opende hij de deuren van zijn 
eigen praktijk in het Gooi als 
echtscheidingsadvocaat 
en fi scalist.

De Gooische 
            Echtscheidingsadvocaat

“Middenin crisistijd”, vult Sander aan. Het 
is tekenend voor zijn gedrevenheid. “Ik wil 
graag mensen helpen, dat zit gewoon in 
me.” Sander is voor zover bekend de enige 
echstschedingsadvocaat in Nederland die tevens 
erkend belastingadviseur is waardoor hij jou 
volledig als cliënt kan bedienen. Om die reden 
komen ondernemers van heinde en verre naar zijn 
praktijk. Daarnaast is Sander ook gespecialiseerd 
in complexe kinderzaken waarbij sprake is van een 
moeizame omgangsregeling, ouderverstoting of 
oudervervreemding.

De-escalerend én resultaatgericht
Het zijn dus veelal ondernemers die bij hem 
aankloppen. “Bij een echtscheiding spelen 
veel fi scale aspecten, zeker als er sprake is van 
ondernemingspartners. Vanuit een helikopterview 
overzie ik het geheel. Ik neem cliënten bij de hand 
en maak hen stap voor stap duidelijk waar ze nu 
staan en waar ze naar toe gaan. Dat biedt houvast. 
Vaak heb ik te maken met ouders die volop in de 
strijd zitten. Het is essentieel om deze gespannen 
situatie te de-escaleren - ook in het belang van de 
kinderen - zonder daarbij overigens het resultaat uit 
het oog te verliezen.”

Persoonlijke ervaringen
“Ik ben zelf ondernemer en ik ben zelf ook gescheiden. 
Daardoor weet ik maar al te goed wat mijn cliënten 
doormaken, ook in emotioneel opzicht. In een 
scheidingsproces doorloop je verschillende fasen, waarin 
verdriet, boosheid en frustratie elkaar afwisselen. Als 
advocaat is het zaak ruimte te geven aan de emoties die er 
spelen, 60% van mijn werk is psychologie.”

Maatschappelijke betrokkenheid
Naast zijn werk heeft Sander diverse stichtingen opgericht 
die zich bezighouden met kankerbestrijding, waaronder 
Alpe d’HuZes. ’Opgeven is geen optie’, is hier het credo. 
Iedereen heeft een taak op deze wereld en je moet 
aangrijpen wat dicht bij je kracht ligt. Dat heb ik zelf 
gedaan en dat gun ik iedereen.”

De Gooische Echtscheidingsadvocaat  |  Oud Blaricummerweg 48, Laren   |  035-5822627
mr.askamp@degooischeechtscheidingsadvocaat.nl  |  www.degooischeechtscheidingsadvocaat.nl

BRUISENDE/ZAKEN

‘OPGEVEN IS GEEN OPTIE!’
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  Stay home and
       stay safe

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. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win
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winwin

Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE

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

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

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
1 van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

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.

BRUISTBRUISTBRUIST
Deals
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Cremeren
€ 429,-

Uw crematie met zorg en medeleven tegen 
een zeer redelijke prijs
We behoren tot één van de goedkoopste en meest 
milieubesparende crematoria van Nederland.

Vraag het ons of uw uitvaartondernemer.

Cremaere, voor een duurzame crematie!

Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

UW CREMATIE DUURZAAM IN VERTROUWDE HANDEN

Bel ons 
036 737 04 32 Damsluisweg 29 Almere

www.cremaere.nl

UW CREMATIE DUURZAAM IN VERTROUWDE HANDEN

Grietje & Hans de Kluijver
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DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.

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
1716



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!

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/Bindi | Nickjean | Pitti Donna basics

30 jaar Pitti Donna...
 Feels like home!
Verblijd ons met een bezoekje en pluk een 

leuke korting uit onze Feel Good-boom!leuke korting uit onze Feel Good-boom! Hello Spring!
Onze collectie is vrolijk, fleurig en vrouwelijk. 

Bekijk nu ook onze leuke webshop 
www.pittidonna.nl!

Maar het is natuurlijk gezelliger als u bij 
ons langs komt!

1918



Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

Chalet is geschikt voor 
maximaal twee personen.

Recreatief chalet huren 
(maximaal zes maanden).

Per direct beschikbaar.
Huurprijs van € 499,- tot

€ 575,- per maand. 
Excl. gas/licht/water en borg.

20

Recreatief chalet huren 
Per direct beschikbaar

Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.
Chaletpark Kempenbos, Westelbeersedijk 6 Diessen - Baarschot

Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 
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WhatsApp Lea voor meer info06 - 345 90 974
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

John, Linda en Johnny de Mol zijn overal. Zij 
zijn de grote spelers van de entertainment-
industrie. Maar waar komt het enorme succes 
van de familie eigenlijk vandaan? Hoe werden 
de De Mols opgevoed? Wat drijft hen? Hoe zijn 
ze geworden wie ze nu zijn? Op zoek naar 
antwoorden op deze vragen dook Mark Koster 
in de familiegeschiedenis. In dit fascinerende 
en onthullende familie-epos schetst hij hoe 
een hyperambitieuze familie via netwerken, 
werklust en zakelijk opportunisme haar 
dromen wist waar te maken en nu al 
decennialang bepaalt wat wij aan nieuws, 
muziek en vermaak krijgen voorgeschoteld.
DE MOL ligt nu in de boekhandel.

BOEKJE LEZEN
DE MOLF

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen op www.freshhh.nl/bewegen/
yoga-oefeningen-thuis

     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUIS

Deze noodzaak om afstand te houden, druist echter in tegen 
wat je wilt bij een uitvaart. 
Juist dán wil je iemand kunnen troosten, een arm om de 
schouder van je vriend slaan of een knuffel geven aan die 
goede vriendin die haar vader is verloren. 

   WAT KUN JE NOG WEL DOEN BIJ EEN 
UITVAART? 
Hoe maak je de verbinding terwijl je op afstand moet 
blijven? Deel herinneringen en mooie verhalen met de 
mensen die achterblijven en bied een luisterend oor

Door over de overledene te lezen en te 
praten blijft iemand in gedachten nabij 

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

Het is een bijzondere tijd. Het coronavirus waart over de wereld en maakt dat vele mensen 
dierbaren verliezen. We letten goed op onze gezondheid en waken voor de gezondheid van 
een ander door afstand te houden. 

Stuur een kaart met een mooie anekdote of herinnering 
aan degene die is overleden, eventueel een leuke foto 
erbij. Een telefoontje of appberichtje wordt ook erg 
gewaardeerd, hoe klein of groot ook. 

Begin met elkaar een groepsapp waarin je verbinding 
zoekt en mooie anekdotes deelt. 
Juist de mooie verhalen die je anders tijdens de 
condoleance verteld had, kun je hierin delen. 

Maak samen een fotocollage of herinneringsboek met 
foto’s en verhalen en stuur deze naar de nabestaanden. 
Het is zo fi jn om dit terug te kunnen kijken en de lezen. 

Vorm een erehaag op de dag van de uitvaart langs 
de route van de rouwstoet.

Voel je niet miskend als je niet wordt uitgenodigd voor de 
uitvaart. Nabestaanden moeten nu ineens ook bedenken 
wie wel en wie niet wordt uitgenodigd voor het afscheid. 
Terwijl ze dit helemaal niet willen doen. Spreek af om een 
herinneringsbijeenkomst te organiseren voor iedereen, als 
de restricties zijn opgeheven.
 
Zoek de verbinding door contact via de vele 
communicatiemiddelen die we hebben en laat weten dat 
je aan hen denkt. 

Verbinding maken 
op afstand

praten blijft iemand in gedachten nabijpraten blijft iemand in gedachten nabijpraten blijft iemand in gedachten nabij
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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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Verminder je
   rimpels!

Alles om je mooi te voelen

 Wat is botox? 
Botox is een medicijn dat gebruikt wordt om 
tijdelijk spierspanning te verminderen. De 
meest gebruikte merken zijn Azzalure, Botox en 
Bocouture. Dokter André gebruikt voornamelijk 
Azzalure (= Dysport).   
 
Botox is een oplossing bij: 
Fronsrimpels, voorhoofdrimpels, kraaienpootjes, 
migraine en hoofdpijnklachten, lijntjes op de 
neus, knarsetanden en overmatig transpireren.

 Intakegesprek 
Voorafgaand aan de behandeling bespreken we tijdens een 
intakegesprek je wensen en welke behandeling je zou 
kunnen helpen. Een intakegesprek is gratis en vrijblijvend, 
zodat je weet waar je aan toe bent. Vervolgens wordt een 
nauwkeurig behandelplan opgesteld door dokter André.  

 Na de behandeling 
Er kan er wat roodheid en lichte zwelling aanwezig zijn, 
maar dat verdwijnt vrijwel meteen. Heel soms ontstaat er 
een heel klein blauw plekje. In de dagen na de behandeling 

Ervaren cosmetisch arts
Natuurlijk resultaat

Gratis consultgesprek
Eerlijk advies

Die fronsrimpel, rimpels op je voorhoofd, kraaienpootjes… 
je lijkt er ouder of zorgelijker door dan je je voelt. 
Meestal is spierspanning de boosdoener van deze rimpels. 
Als je rimpels veroorzaakt zijn door spierspanning is botox de 
perfecte oplossing.

I.V.M. HET CORONAVIRUS IS DE PRAKTIJK TIJDELIJK GESLOTEN!

BEHANDELINGEN

RIMPELS

FILLERS

BOTOX

PROFHILO

LIPPEN

Bekend van 
Gooische Passie en 

Life is Beautiful

Veluwezoom 5 Almere 
Haardstedelaan 3 Huizen

035 8200426
www.dokterandre.nl

begint het effect op te treden met (bij de 
meeste mensen) het maximale effect na 3 
tot 5 dagen. Soms pas na 2 weken.

 Hoe lang geniet je van het 
resultaat? 
Dit kan van persoon tot persoon verschillen 
en is mede afhankelijk van leefstijl, 
huidkwaliteit en leeftijd. En natuurlijk van 
de kundigheid van de arts. Bij de meeste 
mensen is vooral na de eerste behandeling 

het effect na 3 maanden weg en 
is een vervolgbehandeling 
wenselijk. Na meerdere 
behandelingen wordt de 
werkingsduur langer, zodat een 
vervolgbehandeling na 4, 5 of 
zelfs 6 maanden gedaan kan 
worden. Stop je helemaal met de 
behandeling dan komt de 
spierspanning weer op zijn oude 
niveau terug.

begint het effect op te treden met (bij de het effect na 3 maanden weg en 

Afspraken via 
www.dokterandre.nl

of telefonisch
035 8200426
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5

1

Yellow   fever!

2

3

4

6

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!
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Driehoek buitenreclame
voor al uw reclame door heel Nederland, verzorgd van a tot z

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST!

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

NEDERLAND APRIL 2020 WWW.NEDERLANDBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Maak je tuin

2020-proof

Jouw tuin
als (groen) 

verlengstuk 

van je woning

JUIST
NU!

BRUIST MAAKT ER 
GRAAG GEBRUIK VAN!

Voor al uw reclame 

door heel Nederland 

verzorgd van A tot Z.

VOOR AL UW RECLAME, CULTUREEL EN COMMERCIEEL

Voor meer informatie mail of bel ons
Benelux@driehoekreclame.nl

Tel: 013 - 5181903

Voor al uw reclame 

door heel Nederland 

verzorgd van A tot Z.
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Voor al uw reclame 
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VOOR AL UW RECLAME, CULTUREEL EN COMMERCIEEL

Voor meer informatie mail of bel ons
Benelux@driehoekreclame.nl

Tel: 013 - 5181903

Voor al uw reclame 

door heel Nederland 

verzorgd van A tot Z.

Driehoek buitenreclame
voor al uw reclame door heel Nederland, verzorgd van a tot z

Voor meer informatie mail of bel ons benelux@driehoekreclame.nl
Tel: 013-5181903

Al zijn er in de loop der jaren vele manieren van adverteren 
bijgekomen de A0-reclameborden blijven het medium bij 
uitstek voor de presentatie van uw evenement, product 
of bedrijf. Het plaatsen van een reclamecampagne 
is laagdrempelig en biedt zowel landelijke als lokale 
mogelijkheden. Door onze jarenlange expertise kunnen we
zowel adverteerders als gemeenten optimaal adviseren 
over waar, wanneer, hoeveel en hoelang A0-reclameborden 
geplaatst kunnen worden. 
Driehoekbuitenreclame biedt adverteerders en gemeenten 
de mogelijkheid om A0-reclameborden te plaatsen via 
een fl exibel of vast netwerk. Iedere gemeente heeft een 

eigen reclamebeleid, waardoor bijvoorbeeld niet in elke 
gemeente commerciële reclame wordt toegestaan of 
waardoor in een gemeente ruim voor plaatsing van de 
reclamecampagne een vergunning voor het plaatsen van 
fl exibele A0-reclameborden moet worden aangevraagd. 
Zowel bij gemeenten waarbij Driehoekbuitenreclame 
exclusief de concessierechten heeft verworven om via 
een vast netwerk reclameborden te mogen plaatsen als bij 
gemeenten met een fl exibel netwerk kennen wij de regels 
en plaatsingsmogelijkheden. U heeft dus één bedrijf waar 
u uw campagne in heel Nederland of in een bepaalde regio 
door kunt laten verzorgen.
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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. Een reinigingskuur kan bestaan uit een dieetadvies 
en/of massagebehandelingen. Fijn om te weten is dat het bespreken wat het 
beste voor jou is, online kan. 
Eventuele behandelingen worden uitgevoerd als dit weer is toegestaan.

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!

Ona Luna Jewels  
06-22498438  |  www.onalunajewels.com

Unieke, handgemaakte

        sieraden
leding e shop 

verkoop omnite nl      www omnite nl     mo iel  

 

Bij ons kunt u vanaf heden Bij ons kunt u vanaf heden 
terecht voor de complete terecht voor de complete 

collectie kleding, sportkleding collectie kleding, sportkleding 
en werkkleding van

collectie kleding, sportkleding collectie kleding, sportkleding 
en werkkleding vanen werkkleding van 

James & Nicolson n  

en de caps, mutsen, hoeden en en de caps, mutsen, hoeden en 
sjaals van

en de caps, mutsen, hoeden en en de caps, mutsen, hoeden en 
sjaals vansjaals van 

 

sjaals vansjaals van

Myrtle Beachchhh 
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Een dag om ja 
tegen te zeggen

EERST HET 
BUDGET, 

DAARNA HET 
PLANNEN

Er zijn mensen die al van jongs af aan dromen over 
hun perfecte bruiloft. Het ideale plaatje zit in hun 
hoofd of er ligt zelfs al een compleet draaiboek klaar. 
Je weet maar nooit hoe snel die grote dag komt. 
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die – tot het moment 
dat ze ten huwelijk gevraagd worden – nooit over hun 
bruiloft nadenken.

Trouwen in mei
Ben je net ten huwelijk gevraagd en denk je ‘we 
trouwen gewoon even snel deze maand’, dan is de 
kans groot dat je van een koude kermis thuiskomt. 
Mei is namelijk de op twee na populairste maand 
om te trouwen (alleen juni en september zijn 
populairder), dus de kans is groot dat de agenda’s 
van de meeste trouwambtenaren al ruimschoots zijn 
volgepland. Misschien maar goed ook, want is het 
niet veel leuker om jezelf toch even de tijd te gunnen 
om het een en ander te regelen?

Ga jij ook trouwen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je heel wat specialisten die je daarbij kunnen helpen.

Een dag om ja 
tegen te zeggen

Je hebt JA gezegd! Op die eerste vraag dan, de vraag ‘wil je met mij 
trouwen?’. Nu is het tijd om dat tweede jawoord te plannen: je bruiloft. 

Heel leuk, maar er moet ook heel wat geregeld worden.

Budget
Als je je bruiloft goed aan wil pakken, valt er namelijk 
heel wat te regelen. Datum en locatie zijn de eerste 
punten op het lijstje. Je kunt nog zo’n mooie datum 
in je hoofd hebben, als de locatie van je dromen 
op die dag niet meer beschikbaar is, zul je toch 
echt moeten uitwijken naar een andere datum of 
een andere locatie. En verder: de getuigen moeten 
worden geregeld, de gasten uitgenodigd en het 
trouw pak en de trouwjurk moeten worden gekocht. 
Wil je alleen een huwelijksvoltrekking of ook een 
receptie en/of feest? En moeten daar dan de hele dag 
foto’s van gemaakt worden door een professionele 
fotograaf? Of heb je een vriendin of oom die die taak 
ook op zich kan nemen? Et cetera, et cetera... Veel is 
afhankelijk van je budget, dus misschien is dat nog 
wel belangrijker om als eerste te bepalen. Want als 
jij weet wat jullie budget is, dan weet je pas echt hoe 
groots je uit kunt pakken.

BRUIST/LIFESTYLE
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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!  

   Verstop je
voeten niet!

Zijn jouw nagels ook zo blij om de zon te zien? Of hebben ze last van een 
schimmeltje? Laat ze deskundig behandelen door de pedicure en 
bespreek de mogelijkheden om ze mooier te maken.
Dit kan echt! Je zult versteld staan van de resultaten.

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

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 modeHippe modeHippe modeHippe 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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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!

Pasta 
Puttanesca
Voor 4 personen:
• Spaghettti
• 1 el olijfolie
• 2 tenen knofl ook, heel en gepeld
• 6 ansjovisfi lets (de beste, te koop bij ons!)
• 2 el kappertjes
• 2 el zwarte olijven, zonder pit, gehalveerd
• 1 blik gepelde tomaten (goede kwaliteit, Mutti bijv.)
• 1/2 tl chillivlokken
• 4 el bladpeterselie fi jngehakt

Deze pasta is een echte klassieker en zet je in een mum 
van tijd op tafel. Goddelijk van smaak, ondanks dat er 
maar een paar, typisch Italiaanse, ingrediënten in zitten. 
Zorg er dus voor dat deze van zeer goede kwaliteit zijn! 

Verwarm de olijfolie in een goede koekenpan en leg hier de knofl ookteentjes in tezamen met de ansjovisfi lets. Bak zachtjes totdat de 
fi lets ’smelten’. Voeg nu de tomaten, 2 el fi jngesneden peterselie, kappertjes, chilivlokken en olijven toe. Vermeng en bak zacht, tot de 
saus begint in te dikken. Haal nu de knofl ooktenen eruit en voeg de al dente gekookte spaghetti hier doorheen en bestrooi nog met de 
overgebleven peterselie.

Vanaf 1979 ben ik werkzaam geweest in vele hoeken van de zorg. ‘Ik sta mijn 
mannetje’ en dat heeft mij al een aantal keer in mijn leven geholpen om belangrijke 
keuzes te maken en zelfs te overleven. Eerst toen ik mijn man verloor, de vader van 
mijn 3 kinderen en daarmee het fundament onder mijn bestaan. Later toen ik mijn 
‘vaste contract’ kwijt dreigde te raken. Ook daar ging ik voortvarend te werk en creëerde 
ik voor mijzelf nieuwe mogelijkheden. Ik zie echter dat er mensen in een zelfde soort 
situatie zitten voor wie dit niet zo vanzelfsprekend en/of gemakkelijk is en zodoende 
besloot ik daar mijn werk van te maken.

Ik ben realistisch en denk altijd in oplossingen

Stel jezelf eens de volgende 5 vragen: 
• Wil je fi nancieel onafhankelijk worden van banen 

en werkgevers?
• Wil je je eigen tijd indelen?
• Hecht je ook veel waarde aan vrijheid?
• Wil jij een bovengemiddelde en blijvende 

inkomstenbron creëren?
• Ben jij gemotiveerd?

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

Vanaf 1979 ben ik werkzaam geweest in vele hoeken van de zorg. ‘Ik sta mijn 

Business en denken in 
Oplossingen

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

Heb je deze vragen met ‘ja’ beantwoord, dan ben 
ik bereid e.e.a. aan jou toe te lichten.

Onthoudt: 
Ook al werk je voor jou eigen business, 
je staat er bij ons nooit alleen voor.
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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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Moederdagkorting bij 
Juwelier CHARM!

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

•  Ondanks het Corona-virus staan wij dagelijks voor u klaar in onze nieuwe 
winkel. Wilt u liever een persoonlijke afspraak dan kunt u ook buiten onze 
openingstijden langskomen. 

•  U kunt ook via onze Facebook pagina of website een Moederdag cadeau 
uitzoeken, deze sturen wij dan voor u op. Via telefoon (035-6910708) 
WhatsApp (06-24265382) of e-mail (info@juweliercharm.nl) kunt u uw 
bestelling doen.

• Bij bestellingen boven de € 50,- rekenen wij geen verzendkosten.

Dé goudsmid en diamantzetter met ruim 
35 jaar ervaring in eigen atelier

Speciaal voor 

Moederdag 

20% korting 

op alle dames sierraden 

en horloges

Juwelier CHARM!

•  Ondanks het Corona-virus staan wij dagelijks voor u klaar in onze nieuwe 
winkel. Wilt u liever een persoonlijke afspraak dan kunt u ook buiten onze 
openingstijden langskomen. 

Dé goudsmid en diamantzetter met ruim 
35 jaar ervaring in eigen atelier

Speciaal voor 

Moederdag 

20% korting 

op alle dames sierraden 

en horloges

‘Thamar is specialist in wenkbrauwen, wat haar onderscheidt van de schoonheidsspecialiste. 
Dit heb ik ervaren’, vertelt Alexandra, sinds een jaar vaste klant bij All Brows. 

‘Na mijn wenkbrauwen te hebben laten bijwerken door mensen zonder de juiste opleiding, was er niet meer van over dan 
streepjes die ik niet mooi vond. Met geduld en aandacht voor mijn wensen heeft Thamar mijn wenkbrauwen opnieuw 
vormgegeven, ze zijn weer prachtig!’ 

Deze expertise, in combinatie met tijd en aandacht maken een bezoek aan de mooie salon in Bussum een ontspannen 
activiteit. Handig is dat je kan parkeren voor de deur. Op Treatwell waarderen klanten All Brows met een 4,7 (vanuit 5). 

Ook graag mooie 

wenkbrauwen? 

Maak een afspraak! 

Herenstraat 14 Bussum  |  06-54972607
allbrows@outlook.com  |  www.allbrows.nl

Van een streepje naar 
      mooie volle wenkbrauwen 

A WELL SHAPED BROW 
MAKES THE DIFFERENCE!

Thamar Jung
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Italiaanse sfeer in het Gooi 
Rosa’s Cantina 

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

Op 1 april 2020 bestond Rosa’s Cantina in Loosdrecht al 
weer vier jaar! Inmiddels is het restaurant - met de lekkerste 
pizza’s van het Gooi - een begrip geworden in de regio! 

 www.rosascantina.nl

SAMEN ZORGEN VOOR DE GASTEN!

Vanaf de eerste dag kent Rosa’s Cantina een brede 
gevarieerde gastenkring met vele terugkerende gasten maar 
ook komen er iedere week nog nieuwe personen. Vaak is 
men voorbij het pand gereden zonder te weten dat er aan 
de achterzijde een gezellig restaurant zit met aangrenzende 
patio. Iedereen is altijd aangenaam verrast door de 
bijzondere Mediterrane sfeer.

KWALITEIT PIZZA
Rosa’s Cantina kenmerkt zich door authentieke pizza’s. 
Het deeg wordt dagelijks vers gemaakt en afgebakken in 
de steenoven door een echte pizzaiolo met 100% Italiaanse 
ingrediënten. Daarnaast staan er heerlijke pasta’s en andere 
huisgemaakte Italiaanse gerechten op de kaart.

CORONA
Natuurlijk is het welzijn van een ieder het allerbelangrijkste 
en kan de sluiting van de restaurants een bijdrage leveren 
aan het bestrijden van Corona, maar Rosemarijn de Vink 
(eigenaresse) hoopt spoedig weer “normaal” open te kunnen 
met haar zaak. “We missen het persoonlijke gastencontact, 
ons gastheerschap!”.  
 
FAMILIE
Vaak wordt gezegd dat er zo’n echte familiesfeer heerst. 
Dat klopt! Bij Rosa’s Cantina wordt samen gewerkt, alsof het 
één familie is. Iedereen helpt elkaar en dat voelen de gasten, 
vanaf de binnenkomst tot en met het vertrek. 

Italiaanse sfeer in het Gooi 
BRUISENDE/ZAKEN

TAKE AWAY & BEZORGEN
Sinds de “lockdown” van de horeca kunnen de gasten 
wel via Take away of bezorging thuis genieten van de 
gerechten van Rosa’s Cantina. Take away was al vier jaar 
mogelijk en vooral gasten uit Oud Loosdrecht kozen 
regelmatig voor  deze gemaksservice. Deze service is nu 
uitgebreid met de (regio) bezorgservice. De r ose Fiat van 
Rosa’s Cantina brengt de bestelling graag tot de voordeur! 
En dit wordt extra gewaardeerd is deze bizarre tijd!
Alle gerechten van onze menukaart kun je bestellen 
voor thuis! TAKE AWAY woensdag t/m zondag van 
17.00 tot 20.00 uur Kijk op www.rosacantina.nl.
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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 
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Marcel & Lea, directeur en operationeel manager bij Bruist
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

Marcel & Lea,
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

RECEPT/VAN DE MAKERS

Maak roerei van twee eieren en wat peper en zout. Houd dit apart in een kommetje. 
Kook de rijst zo droog mogelijk. Alleen met goed droog gekookte rijst is lekkere nasi 
goreng te bereiden. Laat de rijst goed uitdampen en afkoelen. Je kunt ook rijst van de 
vorige dag gebruiken (dit is zelfs nog beter).

Bak in wat olie de uien, knofl ook, gember, koriander, de gesneden lombok en de trassi 
tot de uien mooi gekarameliseerd zijn. 

Voeg er het (zeer klein gesneden) vlees en de garnaaltjes aan toe en fruit alles nog 
even door. Roer het onderste in de pan goed naar boven en voeg in kleine 
hoeveelheden de rijst en een snufje zout toe, tot alles goed warm en opgebakken is. 
Voeg het roerei toe en sesamolie naar smaak. Maak het gerecht af met een beetje 
sambal en ketjap. 

Garneer de nasi goreng met een gebakken eitje en serveer er naar 
smaak atjar tjampoer, kroepoek oedang, komkommer en tomaatjes bij.

INGREDIËNTEN
6 eieren

peper en zout 
500 gr rijst

olie
200 gr fi jngesneden uien

2 teentjes gesnipperde knofl ook
klein stukje gember

1 theel koriander
2 lombok (minder heet

zonder de zaadjes)
1/2 blokje trassi

400 gr restjes vlees 
(schouderkarbonade, spek,

kip, ham)
garnalen

sesamolie
sambal

1 à 2 eetl ketjap
atjar tjampoer

kroepoek oedang
komkommer en tomaatjes

4 PERSONEN 

Nasi goreng
Marcel en Lea’s favoriet!

Selamat 
makan!

Wil je de geheime 

ingrediënten weten? 

Mail dan naar lea@

nederlandbruist.nl

Wil je een SodaStream apparaat winnen?
Maak een foto van jouw nasi goreng, deel deze op

 NederlandBruist en maak kans op zo'n handig SodaStream 
apparaat. Eind mei wordt de winnaar bekendgemaakt.
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

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

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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