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AUGUSTUS 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.ALKMAARBRUIST.NL

Geef je bedrijfskleding jouw eigen stijl!
BEL 06 53252001 VOOR DE MOGELIJKHEDEN

We maken maatwerk
en zorgen voor een
unieke gepersonaliseerde
uitstraling.
We ontlasten onze klanten
door alles te regelen op het
gebied van drukwerk en
signing.
Bij We.Flexx personaliseren
we diverse items. Dit is al
mogelijk vanaf een stuk!

TEXTIEL BEDRUKKING
BELETTERING

jouw partner in signing!

VLAGGEN & BANIEREN
STICKERS

Van Hogendorpstraat 53 B, Tilburg
06 53252001
we.flexx@outlook.com
We.Flexx

Nieuw in centrum Alkmaar: opvang 0-4 jarigen

Stoombol kindercentrum
Kindercentrum Stoombol is gestart met dagopvang voor kinderen van
0 tot 4 jaar. Deze vestiging is compleet verbouwd en passend ingericht.
Hier bieden wij de kwalitatieve opvang zoals u van Rollebol kindercentra
gewend bent. Wij bieden een vast dagprogramma in een uitdagende
speel-, en leeromgeving.
Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers zijn aanvullend getraind in het werken met baby’s
en Uk en Puk. Een programma waarbij de brede ontwikkeling wordt gestimuleerd door actief spel.
Spelenderwijs en met veel plezier wordt professioneel gewerkt aan de ontwikkeling van uw kind.
Kindercentrum Stoombol is gevestigd in obs de Bello in de gezellige Spoorbuurt van Alkmaar. We
zijn verheugd dat er naast peuteropvang en buitenschoolse opvang, nu ook dagopvang aangeboden wordt.De peuteropvang is voor kinderen vanaf 2 jaar en geopend onder schooltijd. Hier kan uw
peuter samen spelen met leeftijdsgenootjes en wordt spelenderwijs voorbereid op de basisschool.
Wist u dat alle peuters gebruik kunnen maken van gesubsidieerde peuteropvang? Informeer
hierover bij onze centrale administratie.

www.rollebol.nl

Buitenschoolse opvang bieden wij aan kinderen
van obs de Bello voor en na schooltijd.
Bij kindercentrum Stoombol heeft u
kinderopvang en onderwijs op één locatie.
opvang op maat
HKZ / ISO 9001
gecertificeerd

Kindercentrum Stoombol

Snaarmanslaan 19 - 1815 SB Alkmaar
e-mail: info@stoombol.nl - telefoon: 072 - 200 13 43

www.stoombol.nl

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 1

1814 GA Alkmaar - t: 072 566 90 28 - e: info@rollebol.nl
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist

Wat vliegt de tijd. Inmiddels is het augustus en hebben we alweer
maanden te dealen met alle corona-perikelen. We leren met z’n
allen steeds beter omgaan met deze situatie. Zie je een vakantie in
het buitenland bijvoorbeeld momenteel niet zitten? Dan blijf je toch
gewoon lekker in Nederland.

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

Bruisende lezer,

Like ons op Facebook.com/alkmaarbruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
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Niets is zo
prachtig als
een gezonde
huid

of bel René Moes 06-19629221 | 076-7115340
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Datzelfde geldt voor alle ondernemers met wie wij samenwerken.
Kan iets momenteel even niet gaan zoals normaal, dan zoeken ze stuk
voor stuk naar een passende oplossing om hun klanten toch zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe vervelend de situatie ook is,
het blijft mooi om te zien hoe iedereen er de schouders onder zet.

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Alkmaar
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.

Zo 2 augustus

Klassiek in de zomer – viool & piano Hawijch Elders & Sander Sittig
Onze behandelingen en producten zijn perfect
afgestemd op jouw huidtype en zijn bijzonder
verdraagzaam voor de huid. REVIDERM combineert
wetenschappelijk medisch onderzoek en technologie
met zeer effectieve cosmetica. Biomimetische
werkstoffen komen zo dicht mogelijk in de buurt
van huideigen stoffen en de eigen huidstructuur.
De huid kan deze veel beter opnemen en zo ook
celvernieuwing stimuleren. Je eigen huid wordt aan
het werk gezet!
Liever een uitgebreide wellness-behandeling?
Hiervoor werken wij met het merk Jean d'Arcel. Een
combinatie van huidverzorging met ontspanning.

Inhoud

Laat 38, Alkmaar | 06 528 257 48 | salonbeeldschoon.nl

ADVERTEREN?

Wij zijn gespecialiseerd in:

Wo
5 augustus
• Huidverbetering
met biomimetische producten

Lejo – Hands up! (3+)
•

Huidverbeterende apparatuur als; Microdermabrasie,
Ultrasound, Microneedling.
Chemische peelings
Huidproblemen als acne, rosacea/couperose.
Permanente make-up
Brow treatments, verven en henna enz.

Vr
7 augustus
•
•

HEERHUGOWAARD

Kiki Schippers – Meer (try-out)
•
•

Za
8 augustus
Maak kennis met het beste dat wij te

bieden hebben
voor een
mooiereALKMAAR
3JS
– Het
Beest
Uitgekleed
Ke nn ism ak
ing s
gezonde huid. En hierbij de tijd voor
een uitgebreid advies.

Di 11 augustus

be ha nd eli

Geniet van de zomer!

René Moes

ng

€ 109,-

,Try-Out Café Special €–65
Halve
Finalisten 2020 AKF
HEILOO

Vr 14 augustus

Percossa UNPLUGGED
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Gelukkig is er meer in het leven dan corona en zijn er leukere
onderwerpen om over te schrijven. In deze nieuwste editie van Bruist
vind je dan ook weer heel wat inspirerende verhalen van de bruisende
ondernemers uit jouw regio. En ook de nodige tips natuurlijk. Zo
vertellen we je meer over hoe je het beste je haar kunt beschermen
tegen de zon. Ook nuttig voor een vakantie in eigen land!

Za 15 augustus

Dominic Seldis – Simply, DOMINIC.

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

BRUIST/BODY&MIND

Bescherm je haar
tegen de zon!
Dat we onze huid moeten beschermen tegen de zon, is bekend. Maar wist je dat
uv-stralen ook schadelijk kunnen zijn voor je haren? Om nog maar te zwijgen over
het chloor- en zeewater waar je je haar in de zomermaanden aan blootstelt...

VERGEET JE
SCHEIDING
NIET!

De boodschap mag duidelijk zijn: bescherm ook je
haar goed tegen deze invloeden van buitenaf. Doe je
dat niet, dan loop je het risico op droge lokken,
gespleten haarpunten, een doffe kleur en pluizig
haar. Maar hoe doe je dat dan, je haar beschermen?

of juist straighten? Laat dit dan door een professional
doen. Die kan je het juiste advies meegeven over
de verzorging om (nog meer) beschadiging te
voorkomen.

Ga je lekker zwemmen, probeer je haar dan
zo min mogelijk aan het chloor- of zeewater bloot
te stellen. Je loopt dan het risico op droog haar.
Geblondeerd haar kan door het water zelfs groen
worden. Spoel je haar sowieso vóór en ná het
zwemmen met kraanwater, dat beperkt het risico
op beschadiging.

Gebruik stylingproducten met een SPF-factor
(Sun Protection Factor, zoals bij zonnebrandcrème).
Deze beschermen je haar tegen de zon.

Draag je haar vast als je de zon ingaat. Hierdoor
wordt minder haar blootgesteld aan de zon. Is je haar
te kort om het vast te doen? Of houd je daar gewoon
niet van? Draag dan een hoed of knoop bijvoorbeeld
een shawl om je haar.

Verzorg je haar regelmatig met een voedende
conditioner en een lekker haarmasker die het haar
intensief voeden en het zo weer een boost geven
voor de volgende zomerse dag.

Vermijd in de zomer chemische behandelingen
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in je haar. Je haar kan daardoor namelijk licht
beschadigen en droog worden. En droog haar is niet
echt bestand tegen zon, zout en chloor... Wil je toch
per se je haar verven of bijvoorbeeld permanenten

Last but zeker not least: vergeet je scheiding
niet in te smeren. Als je die ooit een keer hebt
verbrand, weet je namelijk hoe pijnlijk dat kan zijn...

Wil jij weten hoe je jouw haar het beste kunt beschermen tegen zon, zee en chloor?
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat haarspecialisten die jou hierover kunnen adviseren.

U
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

Een frisse citroenlikeur gemaakt
volgens een authentiek familierecept.
Pallini Limoncello heeft de perfecte
balans gevonden en een unieke frisse
smaak gecreëerd die niet te zoet of te
zuur is. Dat komt door het gebruik
van citroenen die speciaal worden
gekweekt aan de Amalfi kust. Een
likeur die heerlijk te nuttigen is, als
aperitief of als digestief, en die
cocktails een unieke smaak geeft.
Pallini limoncello

U

Z

LEZERSACTIE

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
maken van elke scheerbeurt een fijne beauty
treatment! Zo zijn jouw benen, oksels en
bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.
www.wilkinsonsword.nl
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Trendy sneakers, vervaardig
uit luchtdoorlatende
materialen zoals kalfsleder
en textiel. Geen vermoeide
voeten meer voor jou!
glossy
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
n in
uit jouw regio. Tag je vriende
schoenmaat
je
mét
ns
eve
geg
je
e! Of stuur
hoogte zijn van deze leuke acti
ag@nederlandbruist.nl.
o.v.v. #WOVEN naar prijsvra
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BEWUST GENIETEN
De chocolade van Little Love is meer dan een traktatie. Hier
ontmoet de kracht van rauwe chocolade superfoods zoals lucuma,
bosbessen, hennepzaad, baobab en goji. De bars zijn als een
kleine beloning voor wie bewust wil genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89 www.little.love
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SHOPPING/NEWS
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Ma
Y akZ kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Vier de vakantie!

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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

BEKROOND
MET GOUD
Born Rosé is een bijzondere
rosé, geboren in Barcelona.
Die stad, met haar licht en
open karakter, dient als
inspiratie voor een bepaalde
levensstijl. Born Rosé is
heerlijk fris, met een
geweldige zalmroze kleur.
Drink de rosé koud op
speciale momenten met
vrienden en geniet!
www.bornrose.com

Maak kans op deze
trendy sneakers
Nora II van Woden.

A

LEZERSACTIE
Maak kans op het
boek Costa del Coke.
Een zinderende roadtrip langs
de Zuid-Spaanse kust in het
spoor van de cokemaffia,
geschreven door Arthur van
Amerongen en Ivo Teulings.

PROEF JOUW FAVORIETE FESTIVAL
Dankzij ingrediënten van de beste kwaliteit, zonder kunstmatige
kleur- of smaakstoffen, maakt Pinkyrose het verschil tussen een
gewoon drankje en een superieure limonade of cocktail. Drink
Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & Orange direct
gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas met
ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

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. #COSTA DEL COKE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Je zaak

weer op orde?

Ben je het overzicht kwijt door alle mappen,
paperassen en de continue stroom met
e-mails? Wil je nu tijd gaan besteden aan
de zaken die echt belangrijk zijn? Dan is
het tijd om een professional Organizer in te
schakelen.
In een één-op-ééntraining gaan we samen kijken naar
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
binnen het bedrijf om zo meer overzicht, structuur en
tijd te creëren.

WIL JE
WETEN WAT
CARO’S ORGANIZING
VOOR JOU
KAN BETEKENEN?
NEEM DAN NU
CONTACT MET
MIJ OP!

Resultaten
Papieren worden conc
rete acties
Tijdswinst
Duidelijke, gestruc ee
rde mailbox
Werkzaamheden tur
worden weer inzichtel
en maakt het zo ma
kkelijker om werk ijk
over te dragen aan ev
entuele col ega’s

www.carosorganizing.nl | 06-50556311 | info@carosorganizing.nl
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Maak kennis met

BRUISENDE/ZAKEN

onze extra’s

Iedereen weet wel wat een huisarts doet... voel je
je ziek, dan ga je daarnaartoe. Maar er zijn ook
huisartsen die naast de reguliere huisartsenzorg
nog iets extra’s bieden. Zo ook huisartsenPlus-praktijk van Loenen in Zaandam.
Wat houdt dat extra’s in? “Wij bieden een aantal extra
behandelingen, zoals bovenooglidcorrecties en
sterilisatie bij mannen. Het grote voordeel hiervan voor
de patiënten is dat ze niet meer naar het ziekenhuis
hoeven voor deze ingrepen en dus ook niet meer te
maken hebben met de lange wachtlijsten die vaak
gelden. Bovendien zijn de kosten bij ons een stuk lager.
Als huisarts vind ik dit tegelijkertijd een mooie
afwisseling met de rest van mijn werk, dus het is echt
een win-winsituatie.”

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

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

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

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

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

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.
Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app-stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

M i c h a e l Pi l a r c z

~ www.meditationmoments.nl ~

yk

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

DITJES/DATJES

Vakantie in eigen land is beter voor ons geluksgevoel.

Reistijd en tijdsverschil zorgen ervoor dat het langer duurt
voordat we echt profijt hebben van onze vakantie.
Eén zonnepaneel levert per jaar genoeg energie voor
2.276 liter thee, oftewel 30 kopjes per dag. A B
C D E F
In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde HdagI J K L M
O P Q R
van de week als februari.
S T
V W X Y
Z
Leonardo da Vinci voorspelde al in 1447 dat er in
de toekomst zonne-energie gebruikt zou worden.
De allereerste Koninginnedag van Nederland werd
gevierd in augustus, en wel op 31 augustus 1890.
Wanneer jouw zonnepanelen meer energie produceren dan je
zelf nodig hebt, zie je letterlijk je energiemeter teruglopen.
13 augustus is het internationale linkshandigendag.
Deze dag is ontstaan om aandacht te vragen voor de ongemakken
waar linkshandigen tegenaan lopen in onze rechtshandige wereld.

Foto Ralf Czogallik
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HOROSCOOP

Augustus zal ons creatief maken
Ram 21-03/20-04

Weegschaal 23-09/22-10

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Kreeft 21-06/22-07
Als je gebruikmaakt van de vaardigheid om
op je werk de taken toe te wijzen, zal het
vruchten afwerpen. De weg naar je doel is op
deze manier misschien korter dan je denkt.

Steenbok 22-12/20-01
Wat waren je talenten als kind? Muziek
maken? Tekenen? Of sporten? Augustus zal je
aanmoedigen om terug te pakken naar je
favoriete activiteiten.

Leeuw 23-07/22-08

Experimenteren in bed is niet erg, maar het
is belangrijk dat je bedpartner het daarmee
eens is. Je voelt een diep verlangen om
taboepraktijken uit te proberen.

Waterman 21-01/19-02
Je zult de behoefte voelen om iets te creëren
en daarom je innerlijke gedachten ventileren.
Ga ervoor, je zult het geweldig doen, of het
nu gaat om tekenen of muziek maken.

Maagd 23-08/22-09
In augustus moet je leren eerst na te denken
voor je je mond opendoet. De wens om
waardering motiveert je om je prestaties te
verbeteren. Maar dit kán een conflict brengen.

Vissen 20-02/20-03
Voor Vissen zal het een periode zijn van
grote persoonlijkheidsgroei en opvoeding.
Psychologische en filosofische vragen
worden nu belangrijker dan ooit.

In deze zomermaand zit je vol met fysieke en
psychische energie. Hierdoor kan je elk
obstakel op je weg aan. Maar je moet je
blijven concentreren en tweemaal nadenken.

Leeuw
Je voelt een
diep verlangen
om taboepraktijken uit
te proberen

Gedurende augustus zal jouw energie veel
mensen aantrekken, maar pas op. Het lijkt
erop dat ze goede bedoelingen hebben, maar
houd je ogen en oren goed open.

De Tweeling kan verwachten dat zijn relaties
met familie en partner harmonieus zullen zijn
tijdens de maand augustus. Het enige dat je
geluk kan verstoren, is extreme jaloezie.

Niets is zo
prachtig als
een gezonde
huid

Je zult het geweldig doen op het werk, je
aanpak zal snel en nuttig zijn, dus je zult geen
problemen hebben om in een team te werken.
Ook alleen komt er veel uit je handen.

De laatste tijd ben je alleen maar met werk
bezig en heb je nogal kil gereageerd op je
partner, wat tot ruzies kan leiden. Het is tijd om
open kaart te spelen en je gevoelens te uiten.

Je hebt het hele jaar hard gewerkt, dus je
verdient het om ergens heen te gaan en een
beetje te ontspannen. Bespreek je relatie en
de toekomst met je partner.
Wij zijn gespecialiseerd in:
• Huidverbetering met biomimetische producten
• Huidverbeterende apparatuur als; Microdermabrasie,
Ultrasound, Microneedling.
• Chemische peelings
• Huidproblemen als acne, rosacea/couperose.
• Permanente make-up
• Brow treatments, verven en henna enz.

Onze behandelingen en producten zijn perfect
afgestemd op jouw huidtype en zijn bijzonder
verdraagzaam voor de huid. REVIDERM combineert
wetenschappelijk medisch onderzoek en technologie
met zeer effectieve cosmetica. Biomimetische
werkstoffen komen zo dicht mogelijk in de buurt
van huideigen stoffen en de eigen huidstructuur.
De huid kan deze veel beter opnemen en zo ook
celvernieuwing stimuleren. Je eigen huid wordt aan
het werk gezet!

Maak kennis met het beste dat wij te
bieden hebben voor een mooiere
gezonde huid. En hierbij de tijd voor
een uitgebreid advies.

Liever een uitgebreide wellness-behandeling?
Hiervoor werken wij met het merk Jean d'Arcel. Een
combinatie van huidverzorging met ontspanning.

in g s
b eh an d el in
g
€ 109,-

€ 65,-

Laat 38, Alkmaar | 06 528 257 48 | salonbeeldschoon.nl
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BRUIST/WONEN

De zon als duurzame
energiebron
ÉÉN PANEEL
IS GOED
VOOR DERTIG
KOPJES THEE
PER DAG

Goed voor het milieu én voor je portemonnee. Een combinatie die haast te mooi
klinkt om waar te zijn. Toch zijn dit echt de twee belangrijkste redenen waarom steeds
meer mensen voor zonnepanelen kiezen.
maar het komt erop neer dat zonnepanelen de
energie uit zonlicht omzetten in elektrische energie.
Deze energie wordt vervolgens meteen gebruikt door
alle apparaten die op dat moment aanstaan. Wek je
meer energie op dan je zelf nodig hebt, dan lever je
die terug aan je energieleverancier. Die verrekent het
met je jaarlijkse verbruik. Dit noemen ze ook wel
salderen.

De zon is als energiebron altijd voorradig, dus
waarom zouden we daar geen gebruik van maken?
Met deze groene energiebron produceer je je eigen
energie en draag je bij aan een duurzame wereld.

Investering
Oké, de investering is behoorlijk, maar houd bij deze
overweging wel in je achterhoofd dat je al meteen
vanaf het moment van installeren begint met besparen op je energiekosten en dat je de investering
er al binnen zes à tien jaar uit kunt hebben. Daarna
heb je dus in feite gratis stroom van je eigen dak.
Heel veel panelen heb je daar niet eens voor nodig,
want slechts één paneel levert je per jaar bijvoorbeeld
al genoeg energie om 2.276 liter thee te zetten,
oftewel dertig kopjes per dag...

Genoeg zon
Denk je nu: allemaal leuk en aardig, maar hebben
we hier wel genoeg zon om echt profijt van zonnepanelen te hebben? Het antwoord op die vraag is
ja! We hebben weliswaar wat minder zonuren dan
sommige andere landen, maar ook op bewolkte
dagen blijven ze gewoon energie opwekken. Het
gaat misschien wat minder hard, maar alle kleine
beetjes helpen. Voor je portemonnee én voor het
milieu. Want hoe meer we gebruikmaken van
groene energie, hoe beter.

Salderen
Maar hoe werkt dat dan precies, zo’n zonnepaneel?
We zullen je het hele technische verhaal besparen,

Ben jij ook geïnteresseerd in zonnepanelen?
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een ondernemer die jou hierover kan adviseren.
21

D

AGJE UIT

A

B

C

D

WORLD OF
E DINOS
F G

H

I

J

K

L M N

O P Q R

S

V W X

Z

Houd ook tijdens het vakantieseizoen altijd
anderhalve meter afstand. Zo blijven
we allemaal gezond.
#STAYSAFE #KEEPDISTANCE #ANDERHALVEMETER
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Deze zomervakantie is de grootste
Dino Expo van Europa weer in
Utrecht te bewonderen. Kom oog
in oog te staan met meer dan
tachtig levensgrote, bewegende
dinosaurussen, zoals de brullende
T-Rex en de razendsnelle
Velociraptor. De attractie is
compleet vernieuwd en geschikt
voor de hele familie. Interactieve
elementen worden gecombineerd
met realistische dino-modellen en
een grote ‘kidszone’. Naast de
dino-modellen zijn er speurtochten,
een bioscoop waar doorlopend
documentaires getoond worden en
je kunt een ritje maken op een
dino. Ook kunnen kinderen zelf op
zoek gaan naar fossielen in
opgravingen met zand.
Kijk voor meer info op
www.worldofdinos.nl.

FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

TE VER WEG
Omdat zijn geboortedorp plaats moet maken
voor een kolenmijn, verhuizen de twaalfjarige Ben en zijn familie naar de stad. Op
zijn nieuwe school is hij aanvankelijk een
buitenstaander. Ook bij zijn nieuwe voetbalclub loopt het niet zoals gehoopt voor de
talentvolle aanvaller. Bovendien is er nog
een nieuwe scholier in de klas, de elfjarige
Syrische vluchteling Tariq die niet alleen op
school, maar ook op het voetbalveld de show
steelt. Blijft Ben buitenspel staan of hebben
de twee jongens meer met elkaar gemeen
dan ze eerst dachten?
TE VER WEG is een zomers avontuur voor de
hele familie. Vanaf 6 augustus in de bioscoop.

www.windmillfilm.com

C /TeVerWeg
/TeVerWeg

BOEKJE LEZEN CHRISTIAN WHITE
Het is winter en griezelig stil op vakantieeiland Belport. Slecht nieuws brengt Kate
naar dit uitgestorven oord en haar
verdriet wordt met de dag groter als ze
meer te weten komt over het geheime
leven van haar man. Eilandbewoner Abby
is gewend aan de stille winters, maar dit
jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet,
wanneer ze bewijzen vindt die haar man
in een wel heel kwaad daglicht stellen.
Niets op dit eiland is wat het lijkt en pas
als de twee vrouwen samenkomen,
kunnen ze de waarheid ontdekken over
de mannen in hun levens…
DE VROUW EN DE WEDUWE van
Christian White verschijnt 18 augustus.
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EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verblijf in Hotel de Leijhof
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room,
geïnspireerd door de bosrijke omgeving, en laat u culinair verrassen
door onze chef Dylan van Hirtum in
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de
geur van verse kruiden uit onze
eigen kas en neem een kijkje in de
wijnbibliotheek samen met onze
sommelier Maikel Ginsheumer.
Na een heerlijke nacht in dit luxe
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van
een heerlijk luxueus ontbijt.
P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe
PERK’S Treasure Lounge!

eal
D
€ 79,50

P.P.*

PROMOCODE: BRUIST
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Overnachting in een
Comfort Room van één van
de meest luxe boutique hotels
van het bosrijke Oisterwijk
Culinair
3-Gangen Menu Du Chef
Luxueus ontbijt
Parkeren
* Bovenstaande prijs is op basis
van minimaal 2 personen,
exclusief lokale heffingen.

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123
www.leijhof.nl
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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.
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.”

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 Bloxconcept 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.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig
met de hand gemaakt en met oog voor detail
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenﬁneer,
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 Bloxideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

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

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

BEAUTY/NEWS
3
10
9

Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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Thuis shinen!
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Of je nu wel of niet op vakantie gaat,
in de zomer willen we allemaal shinen,
dus ook als je gewoon lekker thuisblijft.
Zo val jij op in de augustusmaand!

Z

1. Anti-Aging Sun Cream SPF 50 van Annemarie Börlind, € 25,50 www.boerlind.com
2. Spicebomb Night Vision Eau de Parfum van Viktor & Rolf, vanaf € 68,- www.douglas.nl
3. Bathingsuit van Banana Moon, € 87,- www.bananamoon.com
4. Good Girl Eau de Parfum Légère van Carolina Herera, vanaf € 63,- www.iciparisxl.nl
5. Moisture surge 72 hour auto-replenishing hydrator van Clinique, vanaf € 54,50 www.clinique.nl
6. Two-Phase After Sun Spray with aloe van Collistar, € 27,- www.collistar.nl

7. FIX+ Setting Spray Compassion van Mac Cosmetics, € 13,- www.maccosmetics.nl
8. Angel Nova Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 66,- www.douglas.nl
9. Naked Ultraviolet Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,- www.iciparisxl.nl
10. Twist to Glow van Clarins, € 32,- www.clarins.nl
11. Terracotta Pacific Avenue van Guerlain, € 68,- www.guerlain.nl
12. Rouge Velvet Ink 07 van Bourjois, € 16,99 www.bourjois.com
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OPVALLEN? OPVALLEN?

Autismepraktijk Nuance

Samen werken aan een oplossing
Mijn naam is Helena Norder en ik ben autisme-coach bij Autismepraktijk
Nuance te Alkmaar. Ik begeleid mensen, jong en oud, waarbij de diagnose
A.S.S. (Autisme Spectrum Stoornis) is vastgesteld. Ook ouders van kinderen
met een ontwikkelingsstoornis kan ik begeleiden bij het leren omgaan met
(gezins)problemen die samengaan met A.S.S.

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

Samen zoeken we naar oplossingen die passend zijn voor uw (gezins)situatie.
De gesprekken vinden veelal plaats bij u thuis, in een veilige en vertrouwde
omgeving, waardoor ik vaak snel tot de kern van de problematiek
kan komen.
“Als coach kan
ik helpen dingen
Een eerste (intake)gesprek is gratis en verplicht u tot niets.
te begrijpen
en in het juiste
perspectief te
Autismepraktijk
| Zocherstraat 49, Alkmaar
Bel Nuance
076-7115340
Bel 076-7115340
zien”
06-15581924 | autismepraktijknuance@gmail.com

JUIST
NU!

JUIST
NU!

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

Bel 076-7115340
of mail naar
nl@nederlandbruist.nl
30

Nieuwe
installatie?

MAN/CAVE

Het is zover. Je mag van jezelf eindelijk een nieuwe hifi-set aanschaffen.
Die oude heeft zijn tijd wel gehad en mag linea recta naar de kringloop. Maar waar
moet je nu precies op letten tijdens je zoektocht naar een nieuwe installatie?
Je budget is uiteraard het eerste waar je rekening mee moet
houden. Ga niet naar het duurste van het duurste kijken als
je weet dat je je dat helemaal niet kunt veroorloven. Toch
zonde als je ‘verliefd’ wordt op een dure installatie en
vervolgens voor je gevoel een stap terug moet doen naar
een lager segment.

CHECKLIST
Dat lagere prijskaartje hoeft namelijk helemaal niet van
invloed te zijn op de kwaliteit. Het gaat erom dat de
installatie voldoet aan jouw wensen. Wat voor muziek wil je
ermee luisteren? Wat voor aansluitingen heb je allemaal
nodig? Wil je bijvoorbeeld alles streamen of moet ook je
oude platenspeler op het systeem aangesloten kunnen
worden? En dan nog de vraag in welke ruimte het systeem
komt te staan en hoeveel van die ruimte je op wil offeren
aan luidsprekers en dergelijken. Gaat je voorkeur uit naar
kleine speakers of heb je toch liever grote boxen? Allemaal
vragen waar je van tevoren over na moet denken. Dan heb
je tenminste je antwoord paraat als je in de hifi-store de
vraag krijgt: Waarmee kunnen wij u helpen?
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WAALWIJK
WAALWIJK

Mooie
Mooie comfortabele
comfortabele en
en betaalbare
betaalbare tuinmeubelen.
tuinmeubelen. Een
Een kleurrijke
kleurrijke collectie
collectie met
met oog
oog voor
voor detail.
detail.
Design
Design meubelen
meubelen voor
voor ieder
ieder budget.
budget. Kom
Kom naar
naar onze
onze mooie
mooie showroom
showroom en
en laat
laat uu informeren
informeren en
en inspireren!
inspireren!

€999.SHOWROOM
SHOWROOM WAALWIJK
WAALWIJK
TUINTREND
TUINTREND
Prof.
Prof.Lorentzweg
Lorentzweg 18,
18,
5144NP
5144NP Waalwijk
Waalwijk
Netherland
Netherland

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
www.tuintrend.nl
+31735990100
+31735990100
sales@tuintrend.nl
sales@tuintrend.nl
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OUTDOOR FURNITURE
FURNITURE
OUTDOOR

Michigan
Michigan 4-delige
4-delige loungeset.
loungeset. Gepoedercoat
Gepoedercoat aluminium
aluminium met
met polywood
polywood (teak
(teak kleur).
kleur). Hoekopstelling
Hoekopstelling
249
nden
249 xx 249
249 cm.,
cm., tafel
tafel 80
80 xx 80
80 cm.
cm. ee nbieding
nbieding is
is geldig
geldig in
in de
de
nden juli
juli en
en augustus
augustus 2020
2020
olang
olang de
de voorraad
voorraad strekt.
strekt. Deze
Deze set
set is
is eenvoudig
eenvoudig zelf
zelf te
te monteren.
monteren.
Modulaire
Modulaire loungeset
loungeset CALMA,
CALMA, bestaande
bestaande uit
uit chaise
chaise longue
longue links
links en
en rechts
rechts 231
231 xx 88,5
88,5 cm.,
cm., hoekdeel
hoekdeel 88,5
88,5 xx
88,5
88,5 cm.,
cm., rechthoekige
rechthoekige tafel
tafel 137
137 xx 88,5
88,5 cm.,
cm., vierkante
vierkante tafel
tafel met
met kussen,
kussen, te
te gebruiken
gebruiken als
als poef
poef 88,5
88,5 xx 88,5
88,5
cm.
cm. Tussenstuk
Tussenstuk 88,5
88,5 xx 88,5
88,5 cm.,
cm., ook
ook te
te gebruiken
gebruiken als
als losse
losse stoel.
stoel. Poef
Poef en
en tussenstuk
tussenstuk samen
samen te
te gebruiken
gebruiken als
als
1-persoons
1-persoons ligbed.
ligbed.
33

augustus 2020
Zo 2 augustus

Klassiek in de zomer – viool & piano Hawijch Elders & Sander Sittig

taqatheaterdevest.nl

Wo 5 augustus

Lejo – Hands up! (3+)
Vr 7 augustus

Kiki Schippers – Meer (try-out)
Za 8 augustus

3JS – Het Beest Uitgekleed
Di 11 augustus

Try-Out Café Special – Halve Finalisten 2020 AKF
Vr 14 augustus

Percossa UNPLUGGED
Za 15 augustus

Dominic Seldis – Simply, DOMINIC.
Vr 21 augustus

Marike Jager (solo) – Het grietje achter het liedje
Za 22 augustus

De Kik – Akoestisch
Di 25 augustus

Jazz Café met Jesse van Ruller (gitaar)
Zomertip: bezoek de World Press Photo Exhibition in de
Grote Kerk Alkmaar! (t/m 23 augustus)
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Spinazietaart
met feta
4 PERSONEN - 80 MINUTEN

INGREDIËNTEN
2 uien
2 teentjes knoflook
600 g jonge spinazie
boter
bloem
2 vellen bladerdeeg
peper
zout
nootmuskaat
5 eieren
350 g fetakaas
100 g babyspinazie
1 tros tomaten
olijfolie

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Pel en snipper de uien en de knoflook. Was de
spinazie en laat deze uitlekken in een vergiet. Smelt een flinke klont boter in een
pan. Stoof hierin de uien en doe er de knoflook bij. Voeg de spinazie toe en laat
deze slinken. Laat de spinazie uitlekken in een vergiet en goed afkoelen. Beboter
een ronde taartvorm en bestuif met wat bloem. Vul de taartvorm met het bladerdeeg
en prik er met een vork gaatjes in. Dat zorgt ervoor dat het bladerdeeg goed omhoog
komt. Bewaar wat bladerdeeg om later bovenop de taart te leggen.
Doe de afgekoelde spinazie in een kom. Kruid met peper, zout en nootmuskaat.
Roer er vier eieren en de verbrokkelde fetakaas doorheen. Stort het spinaziemengsel
in de taartvorm. Leg het achtergehouden bladerdeeg als een dakje over de spinazie.
Splits een ei en klop de eierdooier los met een scheutje water. Bestrijk de bovenkant
van de taart met de eierdooier. Rol een schoorsteentje van aluminiumfolie en zet het
rechtop in het midden van de taart. Zo kan het vocht ontsnappen en blijft het deeg
krokant. Bak 50 minuten in de voorverwarmde oven.
Maak de babyspinazie schoon. Halveer de tomaatjes. Breng op smaak met een
scheutje olijfolie, peper en zout. Haal het schoorsteentje uit de taart. Serveer een
punt van de spinazietaart met de salade.

Ron, creative manager bij Bruist
Er zijn van die gerechten waar je me ‘s nachts voor wakker kunt maken en dit is er
een van. De combinatie van gehakt, feta en spinazie is een heerlijke smaakbeleving
in je mond. Het krokante bladerdeegdakje is mijn favoriete stukje van deze taart.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?! Smakelijk eten!
Tip: zorg dat de spinazie goed afgekoeld is, anders bakt het deeg onder de spinazie
niet mooi krokant.
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op dit bruisende

Maak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series,

pakket

Het is vakantie! Zeeën van tijd om lekker te
puzzelen. Deze maand geven we een uniek
Bruist Zomerpakket weg. Puzzel jij weer mee?

aangeboden door lumiereseries.com.
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Zoek de zes letters in BRUIST!

1
9
8
6
2
5
4
3
7

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand vakantie. Y
T
De oplossing van de vorige maand was strand.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-4-4
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thriller
familie
film
bioscoop

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de
oplossing in op onze site: www.alkmaarbruist.nl
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genieten
relaxen
popcorn
misdaad

i
g
p
g
k
t
j
n
n
p
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 september
de oplossing in op onze site: www.alkmaarbruist.nl

Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller
en Pros and Cons is een Deense misdaadkomedie.

www.vanmossel.nl/peugeot

100%

ELEKTRISCH

PEUGEOT E-2008
VANAF

€ 40.930

