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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



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!



VOORWOORD/SEPTEMBER

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-19629221

Bruisende lezer,

Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer 
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen 
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent 
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt 
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben 
gewerkt om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, 
hebben wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe 
heerlijk te ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook 
klaar om te knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks 
weer van nieuwe, inspirerende magazines te voorzien. 

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie 
zal (wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal 
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers 
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in 
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat 
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

René Moes

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook ’t Gooi Bruist en De Zaanstreek Bruist.
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ALMERE
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T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
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Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te 
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij 
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote 
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand 
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in 
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw 
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel 
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen, 
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegen-
woordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of 
je  kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur. 
Zo  zie je in heel veel huiskamers de meest 
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie. 
Soms heb je niet eens een idee wat je nu 
precies  gekocht of gevonden  hebt, maar jij vindt 
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus 

Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.

Maak van 
jouw huis een thuis

Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het 
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht 

en die weerspiegelen wie jij bent.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst 
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je 
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten 
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten 
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel 
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis 
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’ 
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus 
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat 
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou 
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht 
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán 
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken. 
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech 
gehad! Dit is wie jij bent.

BRUIST/WONEN

ACCESSOIRES 
WEERSPIEGELEN 

WIE JIJ BENT
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Het bruidsboeket, de corsages en de autoversiering, bloemen zijn onmisbaar! 
Een trouwdag zonder deze vrolijke ruikers is ondenkbaar. Maar waarop baseer 
je de keuze van de bruidsbloemen? Misschien hebben jullie een thema en 
moet het bruidsboeket daarin passen. Of laten jullie de keuze van het 
bruidsboeket afhangen van het jaargetijde? Maar wist je dat bloemen ook een 
symbolische betekenis hebben?

Voor het juiste advies, het mooiste bruidsboeket en bijpassende 
corsages bent u bij Bloemen in het Gooi aan het juiste adres!

Laat het over aan de specialist!

Kruidenweg 3 Almere
036-5304638

Meerstraat 56, Almere-Haven
036-7853175

www.bloemeninhetgooi.nl

Kwaliteitsbloemen tegen een 
zeer scherpe prijs, dat vind je 

bij Bloemen in het Gooi in 
Almere. Een unieke 

bloemenwinkel op een unieke 
plaats in Almere.

Bloemen en persoonlijke aandacht 
zijn onze passie, kwaliteit  en 

service ons visitekaartje. 
U bent van harte welkom!

Bruidsboeket 
nodig?

Paulina Martin was bij vele bekende kunstenaars (beeldhouwers) in de leer. Waar zij de 
techniek van het beeldhouwen tot in de puntjes leerde. Ter afsluiting van deze 
beeldhouwstudie ging zij naar het bekende beeldhouwdorp Pietrasanta (Italië).
Hier komen beeldhouwers uit veel werelddelen samen om daar te blijven werken of hun 
studie af te ronden. Waaronder dus Paulina. Ook werkte zij in Alicante en Almeria in 
Spanje waar zij zelf haar marmer uitzocht. Zij werkt voornamelijk met brons en 
natuursteen. Vooral marmer is haar favoriete steen.

Paulina werkt en exposeert haar beelden al bijna 35 jaar op de Kerkgracht 129. 
Paulina maakt beelden in opdracht waarbij de 
opdrachtgever eigen inbreng heeft in 
het verloop van het produceren van de 

opdracht. Hieronder vallen ook gedenksculpturen voor mensen die op een 
bijzondere manier hun dierbaren willen herdenken.

Momenteel zijn er nog plekken vrij voor cursisten die 
graag creatief bezig willen zijn en hun eigen creatie 
willen maken.

Passie  
voor het vak

Paulina werkt en exposeert haar beelden al bijna 35 jaar op de Kerkgracht 129. 
Paulina maakt beelden in opdracht waarbij de 

Paulina's werk 
is te zien in 

Atelier Odelein

Atelier Odelein  |  Kerkgracht 129, Almere
036-5311319  |  0618492523  |  www.odelein.com fotograaf Jan Dekker
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Heerlijk
nazomeren

SHOPPING/NEWSSHOPPING/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. #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:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en 

Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten. 
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s 

appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij 
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef 

Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 
Deze stevige rugzak van 
duurzaam materiaal heeft 
een ritsvak aan de voorkant 
en stabiele draaghengsels.

AYURVEDISCH
GENIETEN

In de reep Turmeric Tulsi 
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi. 

Deze ‘heilige basilicum’ is al meer 
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische 

geneeskunde. Samen met de kurkumawortel 
vormt dit een unieke chocolade met fi jne, 

kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl
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Heerlijk
nazomeren

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers 
die al je gerechten pimpen. Een verrassende fi nal touch 
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker 

in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades... 
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.

www.limafood.com

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan 

onder de bierliefhebbers bekend als 
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje 

van Scheldebrouwerij heeft een complex 
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel, 

toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het 
herinnert je aan smaken zoals Haagse 

Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,- 

Pimp je interieur met deze

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Aangeboden door 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

www.livinroom121.be

win

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. #LIVINROOM121 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

win

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef

jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit 
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed. 

Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.

Kussen Rimago, € 39,- 
www.livinroom121.be

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA
1312



06-82797908  |  www.timelesstravel.nl 
Volg ons op  TimelessTravelbyMireille    timelesstravel_bymireille

Pracht & Praal in Praag, Wenen & Boedapest
10-daagse autorondreis incl. overnachtingen, ontbijt*
 en vele extra’s. Vanaf € 395,- p.p. o.b.v. een 
2-persoonskamer, dagelijkse aankomst mogelijk. 

• 3 overnachtingen in Praag 
 in vier sterren Hotel Occidental Praha Five 
• 3 overnachtingen in Wenen 
 in vier sterren Hotel Regina 
• 3 overnachtingen in Boedapest
  in drie sterren Studio Boulevard City
* Logies en ontbijt in Boulevard City op basis van logies

in Europa
TimelessTravel is gespecialiseerd in alle soorten 
rondreizen, van trein-, auto-, motor- en camper- 
rondreizen tot aan groepsreizen en cruise-vakanties. 

Hierbij twee mooie arrrangementen binnen Europa.

11-daagse Fly & Drive Andalusie Deluxe 
Mogelijk voor diverse vetrekdatums is 2020, ook al te boeken 
voor de zomer 2021. Prijs is vanaf € 649,- p.p.
Tijdens deze rondreis verblijf je Almuñécar, Granada, 
Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera & Ronda. 

De Fly & Drive is inclusief: Vlucht Amsterdam - Málaga v.v. 
(ook vertrek vanaf regionale luchthaven mogelijk) 10 etmalen 
huurauto, 10 overnachtingen in 4 sterren hotels, op basis 
van logies/ontbijt. De huurauto is inclusief een all-in pakket 
dus: geen extra verzekeringen nodig, geen 
verborgen kosten en geen gedoe ter 
plaatse. Gewoon zorgeloos rondrijden 
en 24/7 persoonlijke ondersteuning.

Arrangement 1 Arrangement 2

Genieten

Prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen.

Hugo de Vriesweg 4-6 Almere Buiten  |  036 - 532 11 32  |  info@strickerrozen.nl  |  www.strickerrozen.nl

Wij zijn een moderne rozenkwekerij gevestigd in Almere Buiten en gespecialiseerd in het kweken van grootbloemige rozen 
van hoge kwaliteit. Naast het feit dat wij rozen kweken voor de export, bent u als particulier ook van harte welkom in onze 
winkel. Want waar kunt u beter rozen kopen, dan rechtstreeks bij de kweker? Al onze rozen zijn vers, bloeien mooi open en 
hebben een goede houdbaarheid. Ook is het mogelijk om onze rozen online te bestellen via www.besteljerozen.nl. Hier vindt 
u een selectie van onze eigen rozen die wij door heel Nederland kunnen versturen. Tevens verkopen wij ook vazen van 
Hakbijl Glas en kunnen wij uw rouw- en trouwwerk verzorgen.

de allermooiste...

15



DITJES/DATJES

21 september luidt offi cieel het einde van de zomer in.
 September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika 
 trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’ 
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
 Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je 
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
  27 september is Werelddovendag.
 Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in   
september zijn geboren wegen meestal minder dan   
  mensen die in andere maanden zijn geboren.
 Accessoires maken van jouw huis een thuis.
Wist je dat september ook wel de herfstmaand of de    
   fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere  
 kans om ooit in de gevangenis te belanden.
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ONZE KLANTEN:
• voldoen aan de Wet Milieubeheer;
• besparen door slimme verduurzamende acties;
• besparen dankzij een zorgvuldige inkoopstrategie.

DIRECT JOUW 
BESPARING 
BEREKENEN?

De Lind 20 | 5061 HW Oisterwijk | 013-571 99 13 | www.hitprofit.nl

HIT PROFIT BIEDT VOLLEDIGE
ONTZORGING OP ALLE
ENERGIEZAKEN.

Op basis van een kosteloze scan 
berekenen we binnen een half uur 
jouw concrete voordeel.

56 4864 Adv 162x162_fc_3 mm afloop.indd   1 31-7-2020   14:49:14
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Interesse en/of vragen? Check www.parcdekievitverkoop.nl/properties/kievit-12b-481-koekoeklaan-12

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau

Luxe en riant chalet te koop

Interesse en/of vragen? Check www.parcdekievitverkoop.nl/properties/kievit-12b-481-koekoeklaan-12

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid om een 

derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is voorzien van een mooie houten 

vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht van 
eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet 
mogelijk, maar je mag er het hele jaar door verblijven. 

Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan 
via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, 
een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)
19



Uiteraard komen wij in ons beroep veel verdrietige situaties tegen, soms hartver-
scheurend, maar we zien ook hele mooie dingen, we ontmoeten bijzondere mensen 
en ervaren hartverwarmende momenten.

Lach en een traan
Wij komen altijd op een emotioneel moment in de levens van families, wij staan hen 
bij in de dagen voor de uitvaart, bij de uitvaart zelf en de dagen daarna. Tijdens deze 
dagen delen wij mee in bijzondere herinneringen en intieme momenten uit het leven 
van de overledene en de nabestaanden. Hierbij kunnen tranen vloeien, maar heel 
vaak zijn er ook vrolijke momenten. Herinneren gebeurt met een lach en een traan. 

Berusting, kracht en moed
Wij zien mensen boven hun pijn en verdriet uitstijgen en berusting vinden. 
We ervaren hoe nabestaanden in mooie herinneringen de kracht vinden om door te 
gaan na een tragisch verlies. We ontmoeten mensen die na onzekerheden, angst en 
strijd de moed vinden om zelf weer de regie in handen te nemen. We zien mensen die 
na een vol leven de rust hebben om los te laten. We horen hoe bijzonder iemand was 
en voelen hoe die invloed na de dood voortleeft.

Als uitvaartverzorger krijg ik regelmatig van mensen de opmerking: “Ik 
begrijp niet dat je dat vak kunt uitoefenen, hele dagen alleen maar 
verdriet om je heen.” Gelukkig is dit niet het geval.

COLUMN/CORINE

Randstad 21-08  |  1314 BL Almere
036 - 30 30 130  |  www.yarden-deridder.nl

Corine de Ridder is uitvaartverzorger bij 
Yarden & de Ridder en vertelt maandelijks 
over haar belevenissen in haar werk.

Inspiratie
Kleine dingen zijn het grootst
Al deze mensen inspireren mij iedere dag weer, zij laten zien dat er na intens verdriet 
ook weer mooie dingen kunnen zijn. Dat er echte vriendschap en liefde bestaat en 
dat deze boven alle tegenslagen uitstijgt. Zij geven mij de inspiratie om van iedere 
dag te genieten en dankbaar te zijn voor de kleine dingen in het leven.  Want die 
kleine dingen zijn uiteindelijk, als het einde daar is, het grootst.

Damsluisweg 29 Almere
www.cremaere.nl

Cremeren
€ 429,-

Uw crematie met zorg en medeleven 
tegen een zeer redelijke prijs

We behoren tot één van de 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

Grietje & Hans de Kluijver
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat 
de man die haar heeft opgevoed niet haar 
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze 
gaat op zoek naar haar andere familie en 
vindt haar tante die moeder-overste is van 
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar 
toe en er groeit al snel een band tussen de 
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar 
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar 
tante en enkele andere nonnen probeert ze 
zo veel mogelijk mensen te redden van de 
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en 
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney 
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.

Binnenkijken in bijzondere 
gebouwen waar je normaal nooit 
komt, dat is wat je ook dit jaar weer 
tijdens de Open Monumentendag 
kunt doen. Weliswaar op veel plekken 
in een aangepaste vorm vanwege 
het coronavirus. Het aanbod en 
aantal activiteiten is anders dan 
anders. Soms gaan monumenten 
fysiek open, andere openen digitaal 
speciaal voor deze gelegenheid 
hun deuren. Ga niet zomaar op 
pad, plan en reserveer je bezoek 
of maak een virtuele reis door 
monumentenland met dit jaar als 
thema: Leermonument. Benieuwd 
naar wat er dit jaar precies wordt 
georganiseerd en waar? 
Check www.monumenten.nl 
voor meer informatie over de 
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

D AGJE UIT
OPEN 
MONUMENTENDAG

Vastbesloten om de droom van haar overleden 
moeder, het openen van een eigen bakkers-
winkel in het Londense Notting Hill, uit te laten 
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de 
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella 
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in 
te schakelen. De drie generaties vrouwen 
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge 
verschillen moeten zien te overwinnen om de 
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah 
levend te houden. Dit alles doen ze door hun 
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk 
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
LOVE SARAH

ZYXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Ga jij voor schoonheid?

Amba Beauty Bar
C. van Eesterenplein 172  Almere  |  06-46260447  |  www.ambabeautybar.com  Kora Pryor

RUIMTE TE HUUR 
voor ondernemers die wimper-, make-up- en/of 
nagelbehandelingen verrichten.

BIJ AMBA KUN JE TERECHT VOOR 
WIMPER-, MAKE-UP EN NAGELBEHANDELINGEN.

2322



Bekend van Gooische Passie en 
Life is Beautiful

Afspraken via 

www.dokterandre.nl

of telefonisch

035 8200426

BEHANDELINGEN

RIMPELS

FILLERS

BOTOX

PROFHILO

LIPPEN

Mijn liefde voor het vak van 
cosmetisch arts ontstond toen ik als 
co-assistent in een academisch 
ziekenhuis op de afdeling plastische 
chirurgie werkte. Het viel me op dat 
mensen zó enorm blij worden van een 
verbetering aan het uiterlijk. Ik vind 
het fi jn als ik hieraan kan bijdragen.

VERDIENT JOUW GEZICHT OOK

HET BESTE?

 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.  
 

Veluwezoom 5 Almere Haardstedelaan 3 Huizen   |  035 8200426   |   www.dokterandre.nl

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.

 Na de behandeling
  Er kan 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 begint het effect op te treden met 
(bij de meeste mensen) het maximale effect na drie 
tot vijf dagen. Soms pas na twee 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 vervolg-
behandeling wenselijk. Na meerdere behandelingen 
wordt de werkingsduur langer, zodat een 
vervolgbehandeling na vier, vijf of zelfs zes maanden 
gedaan kan worden. Stop je helemaal met de 
behandeling dan komt de spierspanning weer op zijn 
oude niveau terug. 
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1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99  www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95  www.thelittlegreenbag.nl

3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,-  www.guerlain.nl 
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95  www.pupa.nl

5. New Glow van Payot, € 36,-  www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39  www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.nl  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.nl

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 
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 The best of…

3

5

1

2 12

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.nl  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.nl

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 

BEAUTY/NEWS
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...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel  
‘September’. De R mag dan wel weer in de 
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds 
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Ja, het is tijd…

Het is NU jouw tijd…

Om dat te doen...wat je wilt 

doen…

Om te leven,  zoals je wilt 

leven…

Met alles erop en eraan…

Stap voor stap…

Tijd om helemaal ECHT te 

zijn…

Geen excuses meer…

Gewoon je hart laten 

spreken…

Gewoon je hart volgen…

Makkelijk?

Neuhhh, absoluut niet…

Kiezen voor ECHT zijn 

betekent ook loslaten…

Het is tijd
“Ik zou zo graag helemaal durven 
zijn wie ik ben... Ik heb vast heel 
veel talenten, maar weet niet zo 
goed welke en hoe ik ze moet 
gebruiken... Ik zou zo graag op 
een prettige manier omgaan 
met alles wat ik voel en denk... 
Ik verlang naar balans en rust 
te midden van alle prikkels uit 
mijn omgeving... Ik voel dat ik 
heel creatief ben, maar ik doe er 
niets mee... Ik zou zo graag wat 
minder kritisch willen zijn naar 
mezelf...”

Suzan Abee
De Steiger 77, unit 19b, Almere

06-51745149
suzan@expressie-gewaarzijn.nl

www.expressie-gewaarzijn.nl

COLUMN/SUZAN ABEE

Boek gratis een 
kennismakings-

gesprek.

Van systemen in jezelf,… 

van zorgvuldig opgebouwde 

programma’s in jezelf…

Van de druk van de maatschappij…

Van het erbij willen horen…

Van niets willen missen…

Maar ik weet dat je het kan…

Zoals ik zelf er elke dag weer voor 

kies,

En zoals veel mensen die ik heb 

ontmoet, nu kiezen…

Dus… begin… vandaag…

Met vragen aan jezelf…

Wat wil ik nou ECHT in mijn 

leven…

Wie ben ik ECHT…

Waar word ik nu ECHT gelukkig 

van?
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Welkom bij 2bStylish,
Jouw trendy

kledingwinkel in
Almere-Haven.

Wij staan voor betaalbare
damesfashion.

Shop bij ons in de winkel
of online  

Brink 61  |  Almere Haven  |    2B Stylish  |   @2b_stylish  |   06-20720997

OPVALLEN?

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

ADVERTEER IN BRUIST

076-7115340 
nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 
naar nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!
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Diemerplein 40-42 Diemen  |  020 723 0503  |  info@hpboxsprings.nl  |  www.hpboxsprings.nl  |    

HP Boxsprings heeft een uitgebreide collectie dekbedovertrekken. Nieuw in ons assortiment is het merk SNURK. 

SNURK wordt ontworpen in Amsterdam. Geproduceerd in de omgeving van Porto in Portugal.
Snurk beddengoed wordt gemaakt van 100% biologisch katoen. SNURK gebruikt uitsluitend 

perkal katoen. Deze is duurzamer, zachter en soepeler. Bij het maken van het katoen kammen ze bovendien de 
garens. Om onzuiverheden en pluisjes te voorkomen. SNURK-katoen krijgt bovendien een speciale anti-krimp 
behandeling. Zodat ook na wassen je beddengoed nog steeds om je dekbed past. Het beddengoed mag ook gewoon 
in de droger trouwens. Maar je houdt de print wel langer mooi wanneer je dit binnenstebuiten doet.

NIEUW
in ons assortiment

Heb jij een peuter die behoefte heeft aan meer uitdaging? Op maandagochtend 7, 14, 28 september en 5 oktober is 
er van 9.15 uur tot 11.00 uur voor jouw peuter een ukIQ groep in Zeewolde. Leren, spelen en bewegen met kinderen 
die op hetzelfde niveau zitten. Hoe fi jn is dat!

Tijdens deze ochtenden daag ik peuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong uit met een programma dat is 
aangepast aan hun ontwikkelingsniveau. Verschillende 
thema’s komen aan bod. 

Een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong: 
• slaat vaak het kruipen over; 
• loopt heel vroeg of wacht er juist heel lang mee;
• heeft al jong een grote woordenschat;
• vraagt vaak en veel ‘waarom’;
• kan zich ongewoon lang concentreren. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op ukiq.nl. 

   Heb je het vermoeden dat jouw peuter een 
ontwikkelingsvoorsprong heeft, maar twijfel je of de ukIQ 
groep de oplossing is? Mail mij of bel mij. Dan gaan we 
samen het gesprek aan en kiezen wat het beste is voor 
jouw kind.
 
 Wat doet ukIQ?
  Wij trainen professionals en kindcentra in het herkennen en 
begeleiden van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Daarnaast zijn er ukIQ groepen op meerdere plaatsen in 
Nederland waar de kinderen op hun eigen niveau worden 
aangesproken en zich mogen ontwikkelen. 

Voor peuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong

ukIQ
Claudia Benmesahel-Kruidbos | Gildenveld 26C Zeewolde | 06-19960759 | claudia@ukiq.nl | www.ukiq.nl
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WAT TE DOEN 
MET DE SOCIAL 
MEDIA VAN EEN 
OVERLEDENE?

Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te 
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de 
orde van de dag is, is: wat te doen met de social 
media accounts van de overledene? Deel je daarop 
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja, 
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat 
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang 
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na 
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een 
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en 
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het 
een goed idee zijn om de social media accounts (in 
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel 
mensen vormen social media kanalen als Facebook 
na iemands overlijden namelijk een middel om 
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en 
een mooie boodschap achter te laten voor de 

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare. 
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet 

kan hierbij een belangrijke rol spelen.

overledene. Dit kan helpen bij de rouw verwerking en 
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het 
lezen veel steun kan bieden aan de directe 
nabestaanden. De stap om het account na verloop 
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien 
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun 
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving 
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je 
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden, 
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun 
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even 
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig 
heel wat online groepen (onder andere via 
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt 
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu 
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’ 
met een onbekende...

BRUIST/LIFESTYLE

Online
rouwverwerking
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De één vindt het maar overdreven, de ander heeft angstvallig bezoek en het coronavirus buiten de 
deur gehouden in een vrijwillig isolement. Hoe ook: gaandeweg hebben we ieder voor zich ons pad 
gevonden in de coronatijd. Ganesha Almere móet zich houden aan de verschillende voorschriften en 
daarbij een verstandige invulling zoeken. Een invulling die recht doet aan de voorzorgen en 
tegelijkertijd de ontspanning, de rust, de verdieping in de activiteiten mogelijk maakt. 

Kleinere groepen, meer onderlinge afstand, bezoekers-
stromen scheiden, thuisblijven bij klachten: de bekende 
maatregelen. Het is even omschakelen, maar in de 
praktijk blijkt dat het werkt. Dat kán ook niet anders: 
yoga is bij uitstek een activiteit die vraagt om bewust 
zijn, bewust van wat en hoe je dingen doet en daarin 
overgave en ontspanning vinden. Het nieuwe seizoen 

zijn we dan ook vol vertrouwen begonnen. Het 17e 
jaar van het bestaan van Ganesha Almere al weer, 
het 20e jaar dat Frans Zwagemakers yogalessen 
geeft.

En meer dan yoga alleen. Online meditatie is iets 
dat typisch is voor deze tijd van thuis werken, live of 
een opname terugkijkend en -beluisterend en dan 
komen tot verstilling en tot bezinning over 
wezenlijke aspecten van het bestaan. Maar ook, old 
school, komen en liggen, ontspannen luisterend 
naar de rustgevende klanken van klankschalen 
tijdens een klankreis. Het is er allemaal: op 1,5 
meter afstand van elkaar. Ieder voor zich en toch 
verbonden. 

Wil je eens een van de activiteiten van Ganesha 
Almere bijwonen? Neem contact op of kijk op de 
website voor ons aanbod. Een centrum voor Yoga 
en Ontspanning.

Rodinweg 59 Almere | 06-53744367
Astrid Boutkan en Frans Zwagemakers  |  www.ganesha-almere.nlGanesha Almere

Ontspannen op 1,5 meter
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Mijn naam is Franny Thonhauser en ik woon 
en werk als kunstenaar in Almere. Zolang ik 
me kan herinneren maak ik al creatieve 
creaties. 

Lessen en workshops 
In mijn atelier worden diverse lessen en workshops gegeven, 
waarin zowel gevorderden als beginners creatief bezig 
kunnen zijn. Iedereen werkt individueel aan zijn creatie, maar 
de gezelligheid om samen te werken is wel aanwezig. 
De lessen duren 2½ uur, met een pauze voor een kopje 
koffi e of thee.

Het is voor een cursist geweldig als hij/zij van een 
ruwe steen een aaibaar beeld kan maken. En dan 
de positieve reacties van de andere cursisten kan 
verwachten. Er zijn stenen te koop in het atelier, 
maar men kan ook altijd een eigen steen 
meenemen. Het gereedschap is in bruikleen.

De lessen zijn op dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 19.30 
tot 22.00 uur. En op woensdag van 9.30 tot 12.00 uur. De betaling is 
per rittenkaart van 5 of 10 lessen.

Creatieve dagbesteding 
Op maandag, donderdag en vrijdag wordt er creatieve dagbesteding 
gegeven, hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ook is er individuele begeleiding voor mensen met een burn-out of 
autisme.

Franny Thonhauser  Atelier A 93 
Ambachtsmark 93 Almere (Haven)   
0615435555  |  www.frannythonhauser.nl

Het atelier van beeldend kunstenaar
Franny Thonhauser

Speciale 
workshops

Vriendinnendag/familiedag
Team-building voor bedrijven

Kinderfeestje

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #ANDERHALVEMETER

Houd vol, houd
anderhalve meter afstand.
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Sport
in beeld

Zondagavond, met het bord op schoot. Tijd voor Studio Sport. Meerdere 
generaties zijn met dit beeld opgegroeid en nog steeds is het voor veel mensen 

(met name mannen) vaste prik. Niets gaat voor de sport, zelfs het eten niet!

MAN/CAVE

Sport is nu eenmaal voor veel mannen een ‘ding’. Niet 
voor niets dat een programma als Studio Sport al meer 
dan zestig jaar razend populair is. Al vanaf de eerste 
uitzending op 5 april 1959 - destijds nog onder de 
oude  naam Sport in Beeld - weet het wekelijks heel 
wat  kijkers aan de buis te kluisteren. En dus vooral 
op  zondag, rond etenstijd, wanneer het eredivisie-
voetbal de hoofdmoot vormt van de uitzending.

Maar Studio Sport is meer dan voetbal alleen en ook 
meer dan die ene uitzending op zondag. Het 
programma doet de hele week verslag van de grote 
sportevenementen. Helemaal in de periode van 
belangrijke toernooien als het EK en WK en uiteraard 
de Olympische Spelen is het programma nog altijd 
een  kijkcijferkanon. Sport doet het sowieso goed op 
tv. Zo is naast voetbal ook de Formule 1 één van de 
meest populaire sporten om te bekijken. Hoe vroeg de 
race ook begint en hoe lekker het weer buiten ook is, 
half Nederland zit voor de buis. Sport verbroedert dus 
echt. Niet alleen op het veld, maar ook voor de tv.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

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 meditation- 
moment. 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,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

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.

Michael  Pilarczyk

 Het
    medicijn    medicijn

magische 
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Camerastraat 23 1e verdieping  |  Almere
06-45558458  |  afslankcoachmartin@gmail.com

Wil jij ook graag een paar kilo's 
kwijt? Met het Cambridge-dieet en 
mijn hulp lukt het je wel! 

Maak een afspraak bij het nieuwe 
Cambridge-kantoor van Almere en 
samen gaan we de strijd aan!

Samen met Martin 
lukt het je wel!

Samen met Martin 

Voor informatie of demonstratie: Just My Service 
06 - 30712339  |  www.vorwerkstofzuigers.nl

Nieuwe Snoerloze 
VB100 stofzuiger

Vorwerk is al jaren 
gespecialiseerd in 
stofzuigers.

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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 Ondersteunend 
  Respectvol 
 Betrokken  

 Al ruim 20 jaar voor velen een 
 vertrouwd begrip in Almere e.o. 

 Ook voor: 

  Informatie 
  Voorbespreking 
  Polis check & offertes 
  Vastleggen van uw wensen 
   Martijn Huffnagel 
 

   www.ab-ire.nl                                  info@ab-ire.nl                   
 

 036 - 534 9000 06 - 130 66 332  

Prakti jk 
Havayah
OMARM JEZELF 
ZOALS JE 
BENT. . .

Mijn naam is Angela van der Ploeg. Ik ben o.a. 
gespecialiseerd in fotoreading voor (overleden) mens en 
(overleden) dier, healing, stervensbegeleiding dieren en 
energetische huisreiniging. Ik ben medium, dierentolk en 
tevens vertrouwenspersoon.

Voor wie?
Mijn werk als medium, dierentolk en vertrouwenspersoon 
kan op verschillende wijze worden ingezet.
•  Men wil graag de oorzaak van een probleem bij zichzelf 

achterhalen,
• Men wil contact maken met zijn (overleden) huisdier,
• Men wil graag contact met een overleden dierbare,
•  In je huis heerst onrust, negatieve energie en je wilt dit 

graag verholpen zien,
•  Men heeft de behoefte om zijn/haar verhaal te kunnen 

doen aan iemand die onafhankelijk is en zonder 
oordeel kan luisteren. 

                          Ook voor workshops!

Sneeuwklokjestraat 15  Almere
036-8445082  |  06-20363620

info@praktijk-havayah.nl  |  www.praktijk-havayah.nl

Warme groet 

Angela van der Ploeg

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met 

mij op. Of kijk eerst 

eens op mijn website.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 647 885 009 of mail 
rjongerden@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

BELGIENED

De visie van Bruist! De visie van Bruist!

Feit of Fabel?
Voedselbanken geld nodig? 
Die krijgen toch alles gratis?

Wij krijgen voedsel inderdaad 
gratis. Maar we hebben wel 
degelijk kosten; benzine, 
verzekeringen, koelwagens, 
kratjes etc.
Uw steun is zeer welkom. Voor 
€ 3,50 helpt u een gezin aan 
een voedselpakket. 
www.voedselbankennederland.nl

Feit!
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Kook de eieren circa 10 minuten. Snijd of trek 
ondertussen de carpaccio in kleine stukjes en rooster 
de sneetjes brood in de broodrooster. Snijd ook de 
zongedroogde tomaatjes en de eieren in kleinere 
stukken. Snijd vervolgens de sneetjes brood in kleine 
croutons of feestelijke sterren. 

Meng voor de dressing de truffelmayonaise met een 
klein scheutje citroensap.

Verdeel de sla over twee borden en leg de carpaccio, 
het ei en de zongedroogde tomaat er op. Maak het 
gerecht af met de broodcroutons en pijnboompitten. 
Besprenkel met wat truffeldressing.

INGREDIËNTEN
2 eieren

120 gr carpaccio
2 sneetjes (oud) brood

        120 gr zongedroogde 
tomaatjes

150 gr gemengde sla
            1 eetl pijnboompitten

(geroosterd)
Voor de dressing

    2 theel truffelmayonaise
    scheutje citroensap

    broodrooster

2 PERSONEN - 20 MINUTEN

met truffeldressing
Carpacciosalade

Carly, Junior dtp-er bij Bruist
Salades zijn gezond en deze heerlijke carpacciosalade (mijn favoriet!) is ook nog eens 
snel en makkelijk te bereiden. Binnen twintig minuten heb je een voorafje of een lunch 
voor de warme nazomerdagen. Dus of je nu stevige trek hebt of zin in iets fris, met dit 
recept tover je ongetwijfeld een glimlach op het gezicht van iedereen aan tafel.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voor de meesten van ons 
zit de vakantie er weer 
op en de scholen gaan 

weer beginnen. Probeer 
de relaxte sfeer vast te 
houden door op tijd te 

ontspannen, bijvoorbeeld 
met deze bruisende 

puzzels.

PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand wonen.
De oplossing van de vorige maand was zomers.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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SodaStream
  bruis-
water
  toestel

PUZZELPAGINA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand wonen.
De oplossing van de vorige maand was zomers.

duurzaam 
bruisend 
smaken 
koolzuur 

toestellen 
wegwerp 
milieu 
bubbels

t o e s t e l l e n x 
h h d w e g w e r p c 
s k u b u b b e l s b 
f o u s m a k e n y u 
m o r g h k w e j i s 
i l z s s n d z q d d 
l z a e i f q d y x j 
i u a a p g s q b l x 
e u m f q p m n l v r 
u r f w b i g d r j c 
v i o i y g n d m d o 

Maak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series, 
aangeboden door lumiereseries.com.

Face to Face is een 
Deense psychologische 
thriller en Seizure 
een bovennatuurlijke 
Noorse thriller.

Maak van fris 
kraanwater zelf 
heerlijk bruiswater, 
in slechts enkele 
seconden.

Maak kans op een

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.almerebruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox-dealers
Informeer vrijblijvend naar de vele 

mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde 
Blox-verkooppunt.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

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.

In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin 
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste 
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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SCHOONHEIDSSALON MARESA   |  JOOSTLAAN 2 ALMERE  |  06-10246148  |  WWW.SCHOONHEIDSSALONMARESA.COM

Intensive Skin Care

Begint bij Maresa
H U I D V E R B E T E R I N G  V O O R  I E D E R E E N !

€  1 0 , -  I N T R O D U C T I E K O R T I N G

•  GEZICHTSBEHANDELINGEN
• BINDWEEFSELMASSAGE
• DERMAROLLER
• MICRODERMABRASIE
•  FRUITZUUR BEHANDELING




