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Of u nu komt voor een nieuwe 
coupe of een mooie pruik of 
haarstuk, bij All Shades is 

iedereen welkom. “Het is mijn 
passie om al mijn klanten 

tevreden en met een lach op 
hun gezicht weer naar huis te 
laten gaan”, aldus eigenaresse 

Natasja Loswijk.

 
www.sylviavankuijk.nl/afvallen.html
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Een uitvaart in coronatijd
Afgelopen maand zat ik aan tafel met echtgenote Nancy, zoon Job en dochters Jessica en Sanne. Vader 

Jack was overleden. We bespraken hun wensen. Ze wilden een condoleance aan huis, maar gezien 
de huidige coronasituatie hebben we dit alleen voor zeer naaste mensen gedaan. Jack hield van veel 

mensen om zich heen, van gezelligheid en van een feestje. Helaas was dit bij zijn afscheid niet mogelijk. 

Na een nachtje goed slapen besloten we om mensen 
te vragen een muzieknummer aan te leveren. De 
lijst met nummers werd via Spotify gedeeld met de 
vrienden. Iedereen werd gevraagd om de laatste 
avond van Jack thuis vanaf 21.00 uur naar deze lijst 
te luisteren. Via de appgroep kregen we foto’s van hoe 
mensen aan Jack en het gezin dachten. De laatste 
avond met Jack. Geen feest, maar wel muziek.

DE DAG VAN DE UITVAART 
De dag van de uitvaart brak aan. De vrienden, 
kennissen en familie verzamelden zich in de straat. 
Iedereen op 1,5 meter afstand en met 1 bloem in 
de hand. Jack zijn vader, schoonvader, Nancy, Job, 
Jessica en Sanne droegen Jack uit huis en plaatsten 
de kist op de oplegger van zijn tractor. Job reed stoer 
samen met zijn oom door de erehaag van mensen. 
Langzaam reed de tractor voorbij en konden de 
mensen de bloemen op de kist leggen. Langs het 

bedrijf, door een haag van personeel, reden we naar 
het crematorium. De vrienden, kennissen en overige 
familieleden hadden een toegangscode tot de livestream 
ontvangen, waardoor ze de plechtigheid thuis mee 
konden kijken.

Na de dienst werden er in de zaal drankjes uitgedeeld en 
zo proostten we met elkaar op het leven. Het veel te korte 
leven van Jack…

AFSCHEID
In het nagesprek met Nancy vertelde ze dat ze met 
een warm gevoel terugkijkt op een mooi, Jack waardig, 
afscheid. Als het weer mogelijk is, zal ze misschien de 
playlist gebruiken tijdens een herdenkingsbijeenkomst in 
de schuur op het bedrijf.

Weiver 7, Krommenie 06-34768926   |  www.ligthartuitvaartzorg.nl

COLUMN/LIGTHART UITVAARTZORG

‘Samen met u 
verzorgen we de 

unieke en persoonlijke 
uitvaart van uw 

dierbare. Onze taak is 
luisteren, ontzorgen 

en organiseren.’
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Bruisende lezer,

Heb je dat ook weleens, het gevoel dat de tijd vliegt? We zitten 
alweer in april. De eerste maanden van dit jaar lijken voorbij te 
zijn gevlogen. We kijken ernaar uit om te genieten van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. Het mooie weer is wat ons betreft meer 
dan welkom. Zo heerlijk als je alles langzaamaan weer in bloei ziet 
staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar buiten verplaatst.

Voor deze nieuwste editie van Bruist hebben heel wat nieuwe 
én bekende ondernemers hun bruisende verhaal met ons 
gedeeld. Verhalen die ons blij maken en die hopelijk ook jou 
weten te inspireren. We moeten er immers met z’n allen 
samen het beste van zien te maken, want bij de pakken neer 
gaan zitten werkt alleen maar averechts.

Laten we dus kijken naar wat wél kan en mag en niet alleen 
naar het negatieve. Je zult zien dat het leven daar een stuk 
makkelijker en leuker van wordt. Elke dag is weer een nieuwe 
start en het leven is en blijft een feestje. Je moet alleen wel 
zelf de slingers ophangen!

René Moes

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

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel René Moes 06-19629221  |  076-7115340

winwin

Inhoud

28

Natuurgeneeskunde en Coaching  |  Amstellaan 2, Purmerend  |  06-50869750  |  info@munayqi.nl  |  www.JacquelineBrandes.nl

Je lichaam vertelt je feilloos welke angsten 
of overtuigingen jou in de weg zitten. 
Bijvoorbeeld in de vorm van chronische 
stress en spanning in spieren of 
gewrichten. Wellicht verklaar je dit 
rationeel omdat je te hard gewerkt hebt, 
ouder wordt of gevallen bent. Maar dingen 
gebeuren niet zonder reden. 

Stel jezelf eens voor dat het lichaam een ladekast is met 
zeven lades, gevuld met angsten, vecht- en vluchtgedrag 
en nog maar een klein beetje positieve gevoelens. Logisch 
dat je moe of somber bent en vaak klaagt met al dat puin 
opgehoopt in die lades. Zonde van je tijd. Ga puin ruimen! 

Het  vraagt wat moed om het pad van je hart te volgen en 
niet dat van je ouders, leraren of vrienden. Want door nare 
ervaringen, opvoeding en de media, draag je een negatieve 
ballast die de bril waar  jij mee naar je werkelijkheid kijkt, vies 
maakt. Dit maakt je hoofd overvol en mistig. Je overziet het 
niet meer. Voel jij je afhankelijk van je omgeving? Of boos en 
geïrriteerd? Spoiler alert: jij bent de enige die verantwoordelijk is 
voor je lijden. 

Houd jij je al een tijdje klein? Ben jij toe aan lichter leven? Ik 
help je graag de regie over je leven te herpakken! Hoe? Door op 
zoek te gaan naar jouw kolibrie. De kolibrie is een veerkrachtig, 
klein, maar sterk vogeltje met een heldere blik op wat is geweest. 
Ervaar vreugde in het Nu en balans tussen werk en ontspanning. 
DROOM, DOE, LEEF

START MET 
PUIN RUIMEN!

COLUMN/JACQUELINE BRANDES
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SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd in 
de babytijd, waarin we de tiet kregen toen we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Hou hier 

vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 
en begin met 15 minuten per dag. Wees lief voor jezelf 

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!
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GENIET VAN 
HET ZONLICHT 

OP JE HUID
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BRUIST/BODY&MIND

Heb je behoefte aan een energieboost? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die overheerlijke seizoensproducten in hun assortiment hebben.

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en zijn 

uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze bruisende tips.

dag voldoende water te drinken. Krijg je dagelijks 
zo’n anderhalf tot twee liter water binnen? Dan heb je 
genoeg energie om heel de dag actief te zijn.

Sla nooit je ontbijt over
Het brengt je spijsvertering op gang en geeft je 
lichaam de brandstoffen om goed te functioneren. 
Een goed ontbijt zorgt voor een betere concentratie, 
een opgewekt humeur en je hebt geen behoefte aan 
calorierijke tussendoortjes om je dip halverwege de 
ochtend te verhelpen. 

Vers, gevarieerd en gezond eten is het hele jaar 
belangrijk. In het voorjaar zijn we na de winterse kost 
toe aan overheerlijke lentegroenten en voorjaarsfruit. 
Zo kun je weer volop genieten van asperges, broccoli, 
rabarber, tomaten, aardbeien, waterkers, sla en 
paprika. Deze seizoensproducten zitten boordevol 
vitamines en mineralen die ervoor zorgen dat je je 
gezonder en fi tter voelt. Dus, zet het voorjaar op je 
menu en ga energiek de lente in!

De lentekriebels 
komen weer tevoorschijn

Geef je lichaam na de koude winter een energieboost. 
Ga in het voorjaar lekker naar buiten - als het even 
kan zonder jas - om te wandelen, fi etsen of joggen. 
Adem  die overheerlijke voorjaars lucht in en geniet 
van het zonlicht op je huid dat zorgt voor de aanmaak 
van vitamine D. Je kunt ook het voorjaar in huis 
halen. Zet na het opstaan je ramen wijd open en laat 
de lentegeur je huis verfrissen. Zet voorjaars bloemen 
neer en je ruikt en voelt de frisheid.

Begin elke dag met beweging
Doe tien minuten rek- en strekoefeningen of ga 
touwtjespringen. Je activeert je bloedsomloop en je 
lichaam maakt endorfi ne aan. Dit hormoon maakt 
je niet alleen blijer, maar geeft je ook de energie om 
jouw dag fi t te beginnen.

Drink voldoende water
Drink meteen bij het opstaan je eerste glas water. Doe 
je lichaam een groot plezier en laat dat kopje koffi e 
nog even staan. Leer jezelf aan om verspreid over de 
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By Nesli Bodycare 
Beauty, cosmetica en persoonlijke verzorging

In zeven dagen een nieuw fi guur zonder 
operatie, ook bij By Nesli Bodycare in de 
regio. Wereldwijd zijn er al bijna een miljoen 
succesvolle behandelingen toegepast met 
de Eximia. 

De behandeling vermindert vetophopingen, 
verzacht striae, verstevigt de huid en pakt 
cellulitis aan. Benieuwd wat de Eximia voor 
jou kan betekenen? Maak dan nu 
een afspraak! Bel 06-44 45 38 67

Eigenaresse: Nesli Akyuz

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

Verlies 7 centimeter

Eigenaresse: Nesli Akyuz
Lagendijk 3-a101,  Zaanstad  

06 - 44 45 38 67
byneslibodycare@gmail.com

BEHANDELGEBIEDEN

• Oedeem
• Vetophoping
• Zwak lymfatisch 
 systeem
• Cellulitis & striae
• Huidveroudering
• Verslapping

Voor Na

Verlies 7 centimeter
in 7 dagenDe Eximia HR77 Platinum werkt met vier verschillende 

applicatoren. Elk met een eigen functie die bijdraagt 
aan het uiteindelijke resultaat. De machine werkt bijvoorbeeld met 
infraroodstraling, pijnloze geluidsgolven en een vacuümsysteem. Bij 
elke behandeling wordt volgens een vaste routine gewerkt voor een 
optimale werking. 

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

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

Voor Voor Voor VoorNa Na Na Na Na

Bel naar 

06 44 45 38 67 

en plan een 

gratis intake!
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   Lente, fijn
 dat je er bent!

 

win

MET SMAAK GENIETEN
De rosé mag weer koud gelegd 
worden, want die is ook gewoon 
lekker op jouw eigen terras.
Deze rosé met iets meer smaak 
en kruidigheid maakt ieder 
voorjaarsdiner compleet.
De Estate Blush laat zich 
omschrijven als droog,
fris en fruitig. Prijs: € 8,50. 
Bestellen of meer informatie 
via www.wijnwinkellenord.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op deze
handige rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 

Deze stevige rugzak van

duurzaam materiaal heeft

een ritsvak aan de voorkant

en stabiele draaghengsels.

Ideaal om al jouw spullen

veilig in mee te nemen.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 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.

WAAN JE EVEN IN DE TROPEN
De Amazonia geurkaars - bergamot, groene thee, atlasceder - heeft een 

mondgeblazen opalineglas met turquoise, blauwe en bruine glazen 
confetti. De Mayumbe geurkaars - kaneelhout, zwarte peper, galbanum - 

is door glaswerkers gemaakt, bezaaid met kleuren variërend van 
eendblauw tot saffraangeel. Elk glas is uniek omdat de kleur op een 
willekeurige manier in het glas is ingebracht, ter herinnering aan de 

levendige kleuren van het oerwoud dat het belichaamt.
Onder andere te koop bij www.meijswonen.com.
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SHOPPING/NEWS

   Lente, fijn
 dat je er bent!

BRUIN ZONDER ZON
Hawaiian Tropic heeft een nieuwe sunless 

tan range gelanceerd in Nederland en 
België. De tan milk smeert als een 

bodylotion en dankzij de heerlijke tropische 
geur onderscheidt deze zelfbruiner zich van 
andere zelfbruiners. Smeer dagelijks voor 
een natuurlijke en gezonde glow. Perfect 

om dat zomerse gevoel al in huis te halen.
www.hawaiiantropic.com.

SHOPPING/NEWS

MET HET HELE SPUL OP STAP
De Makki Load van Gazelle is een bakfi ets waar jij én je kinderen elke keer 

weer met veel plezier gebruik van maken. De Maxi Cosi adapter en de adapter 
voor een kinderzitje zorgen ervoor dat het hele spul mee kan. En met de 

regenhuif en de afdekhoes is de fi ets beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. www.gazelle.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker
voor jouw interieur.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze zachte plaid. 
Geniet buiten van de
eerste zonnestralen en
houd jezelf warm met
deze heerlijke plaid. 
En het is ook nog eens
een echte sfeermaker

 van Nederland Bruist en van het magazineuit jouw regio.  Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 

PROEF DE ZON
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.
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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 

viersterrenhotel 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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DITJES/DATJES

        Bruisend van energie de lente in!
        Net zoals mensen hebben goudvissen licht nodig om hun
   mooie kleurtje te krijgen en te behouden.
        Met een plant op je bureau kun jij je 10% beter
   concentreren. En het is gewoon gezellig natuurlijk.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april
 Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw rots in
   de branding in het zonnetje te zetten.
  Zing! Vrolijke muziek zorgt voor ontspanning en
     zingen kan je helpen om je bruisender te voelen.
        Eenzaamheid is schadelijker voor je gezondheid dan roken.
Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je moeder een lief 
 berichtje sturen of een praatje maken met een grappige
     collega. Zo krijg je snel weer nieuwe energie.
 Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft een positief
effect op je lichamelijke én geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

ZYXWV
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JOUW KRULLEN IN VEILIGE HANDEN
 Al ruim 20 jaar ervaring 
Wij knippen al ruim 20 jaar krullend haar met de CURLSYS© 
kniptechniek en dankzij intensieve trainingen en jaarlijkse 
masterclasses zijn we inmiddels één van de weinige 
CURLSYS©Mastercircle Member in Nederland. Je krullen zijn bij 
ons dus in veilige handen. 

 Jouw krullen staan centraal
Niet iedere krul valt of krult hetzelfde en hiermee wordt rekening 
gehouden als je haar geknipt wordt. De producten die gebruikt 
worden tijdens een behandeling zijn afgestemd op jouw type haar 
en krul en op wat jij wil met je krullen (temmen of 'the sky is the 
limit'). Tijdens het knippen kan je al je vragen over de verzorging 
van je krullen kwijt bij de kapper of kapster die je knipt.
Een CURLSYS©-behandeling bestaat uit wassen, knippen 
(eventueel met een kuur) en drogen. Lang haar neemt ongeveer 
1,5 uur in beslag, kort haar duurt een kwartiertje minder.

Curly Girl Proof
We zijn op de hoogte van deze methode en hebben producten die 
voldoen aan de CG-eisen.

Nieuwsgierig? Kijk dan voor meer informatie en foto’s op onze 
website. Daar kan je ook gelijk online een afspraak maken. Bellen 
naar de salon mag natuurlijk ook. 

Zuiddijk 139  |  1501 CE Zaandam  |  075 616 38 75   |  www.leeringenpartners.nl
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Boerhaaveweg 95 
3401 MN IJsselstein 
www.auricskincare.nl

contact@auricskincare.nl
030-761 25 70

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

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

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

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

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

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

voor

na

H E T  T O L H U Y S

A A N  D E  Z A A N

TOLHUYS_AD_CONT.indd   1 13/01/2021   13:35
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Zoek je een fi jne, zinvolle of creatieve dagbesteding 
in de Zaanstreek voor gezelligheid of voor wat 
structuur in je dag? Zoek dan niet verder en meld je 
aan bij Ydee Atelier in Zaandijk.

Wij bieden dagbesteding op kleinschalige en huiselijke 
manier. Een veilige plek waar iedereen vanaf achttien 
jaar welkom is om gezamenlijk heerlijk creatief bezig te 
zijn. Van schilderen tot haken en van houtbewerking tot 
macramé. Voor iedereen hebben wij wel iets passends 
te doen. De dagbestedingslocatie aan de Zaanweg biedt 
plaats aan ongeveer 20-25 cliënten per dagdeel, verdeeld 
over verschillende groepen van maximaal vijf cliënten. 

Dat ‘doen’ omvat niet alleen het creatief bezig zijn. Alles 
wat in ons atelier wordt gemaakt, verkopen we ook in 
onze eigen winkel. Het is dus echt dagbesteding met 
een doel en ook het helpen van klanten en bijvoorbeeld 
etaleren kan tot die dagbesteding behoren. Maar net wat 
jij het liefste doet en waarin jouw talenten het best tot hun 
recht komen. 

KLEINSCHALIGE 
DAGBESTEDING 
MET EEN DOEL

Zaanweg 99, Wormerveer  |  075 6151447  |  info@ydeeatelier.nl  |  www.ydeeatelier.nl

YDEE
Atelier

WIJ ZIJN VERHUISD!Je vindt ons op Zaanweg 99 te Wormerveer

ACTIVITEITEN:
• Houtbewerking (in een afgesloten, geïsoleerde 

 ruimte voorzien van alle benodigde apparatuur).

• Creative activiteiten met stof/wol zoals haken, 

 naaien, breien enzovoort.

• Creatieve activiteiten met verf zoals schilderen op doek 

 of handgemaakte woonaccessoires beschilderen.

• Samen koken, samen eten in de gezellige woonkeuken.

• Hier ook activiteiten als kranten, spelletjes enzovoort.

• Onderhouden van de winkel/etalage, prijzen van 

 artikelen, etaleren enzovoort.

• Webwinkel/website vormgeven en bijhouden.

• Social media updaten.

• Er is een moestuin waar drie keer per week activiteiten 

 worden uitgevoerd door cliënten die dit leuk vinden.

Wil je 
afvallen?

Eigenaresse: Jennifer Bouwman
Mahoniehout 10-12 Zaandam
06-57700603
info@beauty-and-body-clinic.nl
www.beauty-and-body-clinic.nl

Beauty & Body Clinic

Persoonlijke aandacht en uitgebreid de 
tijd nemen voor al mijn klanten, dat is hoe 
ik te werk ga. Neem even de tijd voor jezelf 
met het grote aanbod behandelingen!

Leuk van mijn brede aanbod aan 
behandelingen is dat mensen ze ook 
kunnen combineren en er een compleet 
wellnessuitje van kunnen maken. Zelfs 
twee behandelingen tegelijkertijd, zoals 
bijvoorbeeld Size-Zero en het verven van 
je wimpers, behoort tot de mogelijkheden.

- Spray tan
- Wimperlift (Lashlifting)
- Wimperextensions
- Nagels & manicure
 - Easy Fit
- Microblading
- Semi permanente make-up

Dan kan met Easy Fit!

Bij Beauty & Body Clinic!

NU
€ 29,-10 rittenkaart: € 299,-

2120



VAN MOSSEL ZEKERHEID #3: 

DE SCHERPSTE PRIJS
VOOR TOPKWALITEIT
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN VOGELEILAND
De opstandige Marianne haat haar ouders, 
school en de maatschappij. Ze loopt van 
huis weg en gaat met de oudere Berend 
op het onbewoonde Vogeleiland wonen. 
Ze leven een idyllisch leven totdat Marianne 
zwanger raakt en moet bevallen. Ze raakt 
in paniek en wil terug naar de bewoonde 
wereld. Berend realiseert zich dat hij in de 
cel zal belanden als hun verhaal naar buiten 
komt. Vanaf dat moment wordt Marianne 
zijn gevangene. Jaren later kampt Nicole, 
het zusje van Marianne, nog steeds met 
het trauma van haar verdwijning. Een 
schokkende gebeurtenis doet de hoop 
oplaaien dat haar zus nog leeft.
VOGELEILAND van Marion Pauw is vanaf 
8 april verkrijgbaar.

Nederland staat niet voor niets 
bekend als fi etsland. Veilige, 
comfortabele fi etspaden, lekker 
vlak en je fi etst zo van het ene 
landschap in het andere. Neem 
bijvoorbeeld de Giethoorn de 
Wieden fi etsroute. Deze fi etsroute 
vanuit Giethoorn voert dwars door 
Nationaal Park Wieden-Weerribben. 
Dit moerasgebied is ontstaan door 
turfwinning rond de dertiende eeuw. 
Het overgebleven land viel ten prooi 
aan overstromingen. Zo ontstonden 
de meren die je onderweg volop 
tegenkomt. Plassen die door 
vervening ontstaan zijn, noemt men 
hier ‘wieden’. Naast Giethoorn rijd 
je ook langs Belt-Schutsloot, een 
pittoresk waterdorp. De plaatselijke 
bevolking leefde er jarenlang van 
turfwinning. Toen de turf op raakte, 
schakelden ze over op rietteelt.
Kijk voor meer informatie op 
www.nederlandfi etsland.nl

D AGJE UIT
GIETHOORN DE 
WIEDEN FIETSROUTE

Na het tragische verlies van hun zoon 
verlaten de gepensioneerde sheriff George 
Blackledge en zijn vrouw Margaret hun 
ranch in Montana. Ze willen hun jonge 
kleinzoon redden uit de klauwen van een 
zeer gevaarlijke criminele familie, geleid door 
matriarch Blanche Weboy. Als ze ontdekken 
dat de Weboys niet van plan zijn het kind te 
laten gaan, hebben George en Margaret 
geen andere keus dan te vechten voor hun 
gezin tot het bittere einde. Deze thriller en 
misdaadfi lm is geregisseerd door Thomas 
Bezucha (bekend van de fi lms Big Eden en 
Monte Carlo). LET HIM GO is vanaf 2 april 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
LET HIM GO

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFEDCBA
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SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd in 
de babytijd, waarin we de tiet kregen toen we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Hou hier 

vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 
en begin met 15 minuten per dag. Wees lief voor jezelf 

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel dat kan!

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 
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BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

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

Parodontitis en COVID-19
Onlangs is er een verhelderend artikel in een belangrijk medisch tijdschrift in de 

parodontologie* verschenen, over het verband tussen parodontitis** en het verloop 
van het COVID-19 virus. 

Uit het onderzoek blijkt dat parodontitis geassocieerd 
is met een hoger risico op IC-opname, de behoefte 
aan beademing en het overlijden aan COVID-19. 
Daarbij komt kijken dat 80% van de patiënten die 
ernstige complicaties van het coronavirus ervaarden, 
tandvleesontsteking hadden. Uiteindelijk wordt in het 
artikel geconcludeerd dat er natuurlijk meer onderzoek 
nodig is om het werkelijke verband tussen parodontitis 
en COVID-19 beter te begrijpen, maar ook dat 
tandvleesaandoeningen een belangrijke rol spelen bij 
allerlei lichamelijke aandoeningen en duidelijk een rol 
spelen bij het verergeren van ontstekingen en COVID-19 
complicaties. 

Al met al weer een duidelijke aanwijzing dat een 
goede mondhygiëne ontzettend belangrijk is. Daarom 
is het heel belangrijkrijk met enige regelmaat de 
mondhygiëniste te bezoeken om zeker te weten dat het 
goed gaat met je gebit en om het samen nog gezonder 
te maken. 

* een medisch specialisme binnen de tandheelkunde dat 
zich richt op de steunweefsels van de tanden en kiezen: het 
kaakbot, het tandvlees

** ontsteking van het kaakbot en het tandvlees
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VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 

VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 
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Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 
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‘IK DENK DAT 
IK WEL EEN 
EINZELGÄNGER 
WAS’

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

In 2019 kreeg Van Dongen de Poelifi nario - de 
belangrijkste cabaretprijs van Nederland - voor haar 
cabaretshow Paradijskleier. Na haar optredens en 
een televisie-uitzending werd ze bedolven onder 
de  positieve reacties. “Iedereen was laaiend 
enthousiast! Het is ook een hele vrolijke show. Een 
happening met humor en ontroering”, aldus de 
cabaretière, wiens openheid en eerlijkheid enorm 
worden gewaardeerd. 

Geen einzelgänger meer
“Ik denk dat mijn Paradijskleier zo open, spontaan 
en vrij is geworden, omdat ik al drie jaar lang drie 
keer in de week vrij leerde spreken”, vertelt Van 
Dongen. Ze doelt hierbij op de video’s en livestreams 
die ze op haar Facebookpagina publiceert. Van 
Dongen heeft daar een online gemeenschap 
opgebouwd van bijna negentig duizend volgers. Op 
haar pagina geeft ze (meestal live) meditaties en 

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist.

De prijswinnende show Paradijskleier van cabaretière Lenette van Dongen is niet zomaar een 
cabaretshow. Het is een lofzang op het ouder worden, tevreden zijn met jezelf en afrekenen 

met negativiteit. “Een happening met humor en ontroering”, vertelt Van Dongen.

oefeningen, deelt ze liefdevolle inzichten en gaat ze 
gezellig in gesprek met haar volgers. “Ik denk dat ik 
wel een einzelgänger was. Nu ben ik niet meer bang 
en minder op mijn hoede. Openheid is kracht.”

Paradijskleier komt terug
De cabaretière is dan ook eerlijk als ze zegt dat ze 
het  optreden in theaters eigenlijk niet mist tijdens 
de coronacrisis. “Maar dat komt ook omdat ik al een 
jaar vrij had gepland. Het valt nu gewoon samen met 
corona. Dat wat ik mis aan overdracht, plezier en 
reacties haal ik uit mijn live Facebooksessies.”

Maar theaterfans van Van Dongen hoeven niet bang 
te zijn dat ze het podium de rug toekeert. “Vanaf 
januari 2022 ben ik weer op het podium te zien”, 
laat  ze weten. Paradijskleier gaat namelijk in reprise! 
Dan haalt ze haar afgelaste shows in en is de kans 
groot dat ze een paar extra voorstellingen speelt.

THEATER.NL

Lenette van Dongen: 
‘Openheid is kracht’

Lenette van Dongen:
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek 
naar jouw grote liefde? Mail dan naar 

contact@nederlandbruist.nl en je
 komt geheel kosteloos in Bruist.

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

PIT HEBBEN’

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

Twaalf jaar lang woonde Ilona in Turkije. Na haar 
scheiding in 2016 kwam ze terug naar Nederland 
om samen met haar kinderen van acht en tien jaar 
oud een nieuw leven op te bouwen. Nu alles in een 
rustiger vaarwater is gekomen is ze weer 
toe aan een relatie.

Ilona heeft het normaal gesproken best 
druk met haar werk. Naast een vaste 
baan in de jeugdzorg heeft ze namelijk 
haar eigen onderneming, IM Medical 
Travel, waarmee ze medische reizen op 
het gebied van tandheelkunde, ooglasering en haar-
transplantaties verzorgt naar Turkije. “Vanwege de 
coronacrisis ligt het nu even stil, maar zodra het 
kan, ga ik er weer vol tegenaan.”

“Ik heb een vrij rustig karakter. In het begin kijk ik 
graag even de kat uit de boom. Verder ben ik direct 
en zeg ik waar het op staat, daar moet je dus wel 

Wil je reageren? Stuur dan een reactie met pasfoto naar info@immedicaltravel.com

Vrijgezel Ilona 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

tegen kunnen. Ik houd van gezelligheid, ga graag 
uit eten of ergens een drankje drinken. Stedentrips 
en vakanties zijn mijn favoriet. Maar een avondje 
op de bank hangen, vind ik ook helemaal prima.”

Wat voor eigenschappen heeft haar 
ideale man? “Hij moet langer zijn dan 
ik, ik ben 1.80 meter. En hij mag ook 
wel pit hebben. Het is fi jn als hij er leuk 
uitziet, maar het belangrijkste is dat de 
klik er is. Ik zou graag iemand hebben 
met wie ik nieuwe herinneringen kan 

maken, iemand die lief is en waarmee ik de dag 
kan doornemen. Praten over dingen die goed 
gaan, maar ook iemand die, wanneer het even 
tegenzit, de positiviteit in dingen ziet.. Iemand die 
knuffelt, warmte uitstraalt en genegenheid biedt. 
En geen nieuwe vader voor mijn kinderen, maar 
wel iemand die het goed met hen kan vinden.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Onlangs zijn we van start gegaan 
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In april hebben we speciale aandacht voor: Ilona Benders.

LEEFTIJD 
39 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
180 CM

Ilona zoekt

‘MIJN IDEALE MAN 
MOET EEN BEETJE 

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

Voor de échte pizzaliefhebber!

Natuurgeneeskunde en Coaching  |  Amstellaan 2, Purmerend  |  06-50869750  |  info@munayqi.nl  |  www.JacquelineBrandes.nl

Je lichaam vertelt je feilloos welke angsten 
of overtuigingen jou in de weg zitten. 
Bijvoorbeeld in de vorm van chronische 
stress en spanning in spieren of 
gewrichten. Wellicht verklaar je dit 
rationeel omdat je te hard gewerkt hebt, 
ouder wordt of gevallen bent. Maar dingen 
gebeuren niet zonder reden. 

Stel jezelf eens voor dat het lichaam een ladekast is met 
zeven lades, gevuld met angsten, vecht- en vluchtgedrag 
en nog maar een klein beetje positieve gevoelens. Logisch 
dat je moe of somber bent en vaak klaagt met al dat puin 
opgehoopt in die lades. Zonde van je tijd. Ga puin ruimen! 

Het  vraagt wat moed om het pad van je hart te volgen en 
niet dat van je ouders, leraren of vrienden. Want door nare 
ervaringen, opvoeding en de media, draag je een negatieve 
ballast die de bril waar  jij mee naar je werkelijkheid kijkt, vies 
maakt. Dit maakt je hoofd overvol en mistig. Je overziet het 
niet meer. Voel jij je afhankelijk van je omgeving? Of boos en 
geïrriteerd? Spoiler alert: jij bent de enige die verantwoordelijk is 
voor je lijden. 

Houd jij je al een tijdje klein? Ben jij toe aan lichter leven? Ik 
help je graag de regie over je leven te herpakken! Hoe? Door op 
zoek te gaan naar jouw kolibrie. De kolibrie is een veerkrachtig, 
klein, maar sterk vogeltje met een heldere blik op wat is geweest. 
Ervaar vreugde in het Nu en balans tussen werk en ontspanning. 
DROOM, DOE, LEEF

START MET 
PUIN RUIMEN!

COLUMN/JACQUELINE BRANDES
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Bootcamp Zaanstreek
06-38334512

www.bootcampzaanstreek.nl

Vraag nu 
een GRATIS 

proefles aan!

Staat het idee van een fi tnessruimte je tegen? Dan is het tijd voor 
Bootcamp! Bootcamp is buitensporten in een groep onder begeleiding 
van een Personal Trainer. Bootcamp is een combinatie tussen cardio- 
en krachttraining waarbij je in je eigen tempo mee kunt doen.

De Bootcamp Team trainingen vinden altijd plaats in de buitenlucht. Dus ook bij 
een spatje regen, wind of een heerlijk stralend zonnetje. De trainingen worden 
gegeven in een uitdagende omgeving. Door onder andere gebruik te maken van 
je eigen lichaamsgewicht, de bankjes in het park, de traptreden 
en het mulle zand wordt de omgeving volledig benut.

SAMEN SPORTEN 
IN DE BUITENLUCHT

Vul de bootcamp checklist in!
Houd jij van: 

   Sporten met plezier 
   Actief bewegen in de 

 buitenlucht 
   Een uitdagende omgeving 
   In groepsverband je conditie 

 en je (spier)kracht 
 verbeteren

   Fit en soepel worden/blijven 
   Op je eigen niveau trainen 
   Afwisselende en uitdagende 

 trainingen onder begeleiding
 van een ervaren en
 professionele trainer

Meld je dan nu aan of neem 
eens contact op voor een 
GRATIS proefl es!

Voor zowel beginners als gevorderden!

Wij helpen je fi t worden in 
Zaandam, Wormer én Assendelft!

Feiko Brugman maakte via zijn schoonvader, oprichter van Prothista, kennis met het vak van tandprotheticus. Hij werkte hier zes 
jaar lang met veel plezier, maar besloot toen zijn horizon te verbreden. In 2010 startte hij zijn eigen tandtechnisch laboratorium in 

Wormerveer. In 2014 keerde hij terug op het oude nest en nam hij het stokje over van zijn schoonvader.

Vlietsend 9b, Krommenie  |  075-6707636  |  info@prothista.nl  |  www.prothista.nl

Mede dankzij zijn gedrevenheid en het 
gebruikmaken van de nieuwste ontwikkelingen 
in de markt, waaronder 3D-techniek, is Prothista 
anno 2021 nog steeds een groeiende en bloeiende 
praktijk.

Het team van Prothista Brugman bestaat – 
naast Feiko – uit een backoffice-manager/
directie assistent, receptioniste, tandtechnicus 
en mondhygiëniste. Je kunt bij Prothista 
Brugman terecht voor alle uitneembare 
kunstgebitconstructies. “Hierbij kun je denken 
aan volledige kunstgebitten, al dan niet op 
implantaten, maar ook aan gedeeltelijke 
kunstgebitten van kunststof of deels van metaal 
(frames). Circa tachtig procent van ons werk 
betreft gebitsprotheses op implantaten.”

Hoe gaat Feiko precies te werk? “Wij zien de 
patiënt meerdere malen in onze praktijk en vooral 
tijdens het eerste gesprek probeer ik een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de wensen van de 
patiënt. Door op een ongedwongen manier met 

elkaar in gesprek te gaan leer ik de persoon 
tegenover mij goed kennen in de korte tijd die we 
elkaar zien. Wat ik maak bepaalt voor de komende 
vijf jaar het uiterlijk en het zelfvertrouwen 
van degene die voor me zit. Pas als de patiënt 
tevreden is, is het eindproduct een succes.”

COLUMN/PROTHISTA BRUGMAN

Dé praktijk voor u 
en uw kunstgebit!
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Gisela Hairstudio  |  Snuiverstraat 69
06-40220843  |  www.giselahairstudio.nl

We mogen weer!
Hairstyling in mijn eigen kapsalon of bij jou thuis? 
Maak dan snel een afspraak op www.giselahairstudio.nl 

Wij werken met natuurlijke en 
milieuvriendelijke  producten!

Pluimgraaf 16, Assendelft
info@dehobbyvlinder.nl
www.dehobbyvlinder.nl

Op zoek naar 
kaartenkarton?

Zoekt u een specifieke 
kleur kaartenkarton? 
Wij hebben meer dan 
30 kleuren vierkant 
kaartenkarton op 
voorraad!

Openingstijden: 
Elke dag na 14:00 uur open 
op afspraak 

Kom eens 

langs in de 

winkel!

Boschjesstraat 75, Koog aan de Zaan
0642011938  |   @de_kroonopschoonheid

www.dekroonopschoonheid.nl  |  info@dekroonopschoonheid.nl

Wij werken met PAULA’s 
CHOICE en THANN. Merken 
die perfect tot zijn recht 
komen in onze salon en met 
zorg uit zijn gekozen voor 
uw huid. 
Wilt u hier meer over weten 
of het ervaren tijdens de 
behandeling? Maak dan 
eens een afspraak!

E� ectief en 

Ontspannend

0642011938  |  

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T B R U I S T

NED

BELGIE
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Lente!
Doe als een tulp

en ga
uit je bol

Oeps! Waren
die eitjes

om te
verstoppen...

Last van lente-
kriebels?

Gewoon
terugkriebelen!

Afvallen 
kan ook anders
Veel mensen willen afslanken, maar dat valt vaak niet mee in het 
drukke leven van alledag. Werk, thuis, kinderen, sport, hobby’s 
en sociale verplichtingen bepalen vaak ook wat we eten. Even 
een snelle hap of gemaksvoeding, goed eten en drinken schiet 
er dan vaak al snel bij in. Veel afslankmethodes bieden maar een 
zeer tijdelijke oplossing en houden het jojo-effect in stand. Dat het 
anders kan bewijzen de afslankstudio’s van Easyslim.nu.

Sinds 1 april 2018 is Annemiek Hendrikse actief in Zaandam. Deze zeer 
goed bezochte studio is per 7 september verhuisd naar een prachtig 
nieuw pand met drie behandelkamers aan de Westzijde 156.
De studio’s van Easyslim.nu werken met een geavanceerd apparaat 
dat werkt met ultrasound en elektrostimulatie. De ultrasound techniek 
zorgt ervoor dat vet uit de vetcel gaat en via het lymfestelsel het 
lichaam verlaat. Tegelijkertijd worden met elektrostimulatie de spieren 
getraind. Dit gebeurt terwijl de klant ontspannen en comfortabel op een 
behandeltafel ligt. Een behandeling duurt ongeveer een uurtje en is 
geheel pijnloos en veilig.

Annemiek Hendrikse is franchisenemer van Easyslim.nu. Als zelfstandig 
ondernemer leidt ze haar vestiging van deze afslankformule. Zij is, 
samen met de twee medewerksters Diana en Patricia, verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen van de vestiging. Voortdurend wordt vanuit 
het hoofdkantoor van de franchiseformule in Almere professionele 
ondersteuning en bijscholing aangeboden. 

Zien wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel of app voor een intake en proefbehandeling naar 06 10385420 of 
mail naar zaandam@easyslim.nu.

Nu voor maar € 49,-

Easyslim.nu Zaandam
Eigenaresse: Annemiek 

Hendrikse
Westzijde 156, Zaandam

0610385420
Zaandam@easyslim.nu

www.easyslim.nu/zaandam

BENIEUWD 
WAT WE VOOR JE 
KUNNEN DOEN?KIJK DAN 

EENS OP ONZE 
WEBSITE!
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PUZZELPAGINA

Los de sudoku 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!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

1  5  8  4  3  7  6  2  9 
3  2  4  6  9  5  1  8  7
7  9  6  8  2  1  5  3  4
2  7  3  1  6  9  8  4  5 
8  4  1  7  5  3  2  9  6
9  6  5  2  8  4  3  7  1
4  3  7  5  1  2  9  6  8 
6  1  9  3  4  8  7  5  2
5  8  2  9  7  6  4  1  3

Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

PUZZELPAGINA Maak kans op deze

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Dompel je onder in de geur 
van de lente met deze 
heerlijke body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze 
body wash van O’right bevat 
ingrediënten die de huid intens 
verzorgen en hydrateren.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda 
smaakje 
bruisend 
water 

bubbels 
apparaat 
lekker 
genieten

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

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing 
in op onze site: www.zaanstreekbruist.nl
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Gratis
waardebepaling

Inzicht in de waarde van je huis
Overweeg je je huis te verkopen of heb je zelfs al gerichte plannen? Maar 
heb je nog geen idee wat de waarde van je woning op dit moment is? Stop 
met het je af te vragen en laat ons een gratis waardebepaling doen.

Zo werkt het
Tijdens een waardebepaling lopen we samen door je huis en aan de 
hand van een marktanalyse kunnen we een goede indicatie geven van de 
marktwaarde. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Wil je inderdaad je 
huis verkopen? Dan kan Stuurman & Stuurman Makelaars Taxateurs je 
daarbij helpen. Wij leggen je graag onze verkoopstrategie uit.

Een vrijblijvende waardebepaling laten doen?
Bel ons! Wij vertellen je graag en vrijblijvend meer over de mogelijkheden.

Stuurman en Stuurman Makelaars Taxateurs
Hoogstraat 19C, 1541 KW Koog aan de Zaan
075 629 4600, info@stuurmanenstuurman.nl




