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André van Duin
‘Televisie is natuurlijk
gewoon doorgegaan’

Rokjesdag in zicht?  
Maak je niet dik!
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Lachrimpeltjes, kraaienpootjes 
of een wenkbrauwfrons 
Bij het verstrijken van de jaren ontkom je er niet aan. 
Wie er toch jong en fris uit wil blijven zien, kan voor een 
goede en betaalbare behandeling terecht bij Kliniek Heihof in 
Hilversum. Voor je het weet, stap je weer stralend naar buiten. 
“Wij staan voor natuurlijke schoonheid” benadrukt Wilma 
Schoutens-Buijsmann. 

Breed publiek
Huidspecialist Schoutens-Buijsmann is al zeven jaar eigenaar 
van de kliniek. Met een klantenkring van ruim 1500 mensen 
spreekt zij een breed publiek aan. Het klantenbestand bestaat 
vooral uit dames - maar ook heren - met name in de leeftijd 
van 35 tot 65 jaar. 

Liquid facelift
Een vertrouwd gezicht bij Kliniek Heihof is Veerander Ghotra. 
De cosmetisch arts werkt van 10.00 - 21.00 uur op maandag, 
dinsdag en donderdag en heeft veel expertise op het gebied 
van de liquid facelift. Dit is een betaalbare facelift met fi llers 
die de natuurlijke opbouw van het gezicht herstelt. Wilma: 
“Als je ouder wordt, worden de weke delen in je gezicht 

minder. De structuur slinkt en valt weg. Dokter Ghotra 
kan dat heel mooi terugbrengen.” 

Draadliften 
Drs. Melissa Gomez heeft net als dr. Veerander een 
masteropleiding esthetische geneeskunde (ECAM) gevolgd 
en ook zij is zeer ervaren en bekwaam in het verrichten van 
cosmetische ingrepen zoals o.a. de behandelingen met botox 
en fi llers. Ook draadliften is een van haar expertises.

Veilige middelen
In de kliniek wordt uitsluitend met veilige middelen 
gewerkt, legt Wilma uit. “We gebruiken fi llers op basis 
van hyaluronzuur: dat is een lichaamseigen stof. Bij de 
botoxbehandeling werken we met het gerenommeerde 
product Dysport Botuline Toxine A. Dat geeft een veilig 
en mooi resultaat.” 

Hele week open
Drs. Gomez werkt op woensdag tot 21.00 uur, de vrijdag 
tot 18.00 uur en een enkele zaterdag. Zo is Kliniek Heihof 
de hele week open. “Dat is erg fi jn,” merkt Wilma op. 
“Mensen kunnen op een dag of avond naar keuze komen.’’

Kliniek Heihof biedt 
natuurlijke schoonheid

GEVESTIGD IN HET
 OUDE DUDOK POMPGEMAAL 
LAAPERSVELD 1, HILVERSUM

GRATIS PARKEREN
STATION SPORTPARK 1 MIN.

035 - 77 24 8 24 
WWW.KLINIEKHEIHOF.NL 
INFO@KLINIEKHEIHOF.NL

HeiHOf

OTox € 79, 
illeR €185,

KliNieK

B
f

Drs. Melissa

Dr. Veera��er

Wilma

GEVESTIGD IN HET
 OUDE DUDOK POMPGEMAAL 
LAAPERSVELD 1, HILVERSUM

GRATIS PARKEREN
STATION SPORTPARK 1 MIN.

035 - 77 24 8 24 
WWW.KLINIEKHEIHOF.NL 
INFO@KLINIEKHEIHOF.NL

HeiHOf

OTox € 79, 
illeR €185,

KliNieK

B
f

Drs. Melissa

Dr. Veera��er

Wilma



THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

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. We zijn bovendien óók 
actief in België! Zo blijf je perfect op de 
hoogte van het brede cultuuraanbod 
en maak je als echte theaterliefhebber 
kans op mooie prijzen!  

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

via theater.nl/bruist en 
wie weet ben jij één van 

de gelukkigen!

 COMPLEET THEATERUITJE
  Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen die je direct kunt 
reserveren via de website. Daarnaast 
kun je bij ons terecht voor een compleet 
theateruitje. Wat denk je van een etentje 
vooraf 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: maandelijks 
geven we prachtige prijzen weg zoals 
voorstellingstickets of twee weken 
gratis streamen, want voor het bekijken 
van een theater voorstelling hoef je 
tegenwoordig de deur niet meer uit. 



ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-19629221

VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

Ons voornemen voor deze maand was eigenlijk om het woord 
corona te verbannen uit ons voorwoord. Maar helaas, we ontkomen 
er niet aan, want het virus heeft momenteel nu eenmaal invloed op 
alles wat we doen.

Op sommige vlakken gelukkig ook een positieve invloed. Laten we 
ons daar dus maar op focussen. Positief is bijvoorbeeld dat alle 
ondernemers die wij elke maand weer spreken, bruisen van de 
creatieve ideeën om hun zaak toch gewoon draaiende te houden.
Want natuurlijk willen ze er juist nu zijn voor hun klanten. Waar een 
wil is, is een weg en die weg wordt momenteel gelukkig maar al te 
vaak op creatieve wijze bewandeld.

Wil jij op jouw beurt iets terugdoen voor al deze bruisende 
ondernemers? Koop dan vooral lokaal, bij ondernemers uit jouw 
regio. Daar doe je ze een groot plezier mee. Bij wie je dan zoal 
terechtkunt, lees je uiteraard weer in deze nieuwste editie van Bruist.

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.

COLOFON

ALMERE

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Carly Pastoors
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Anouk Jacobs

 Like ons op Facebook.com/almerebruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Almere 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
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06-82797908  |  www.timelesstravel.nl 
Volg ons op  TimelessTravelbyMireille  

  timelesstravel_bymireille

Veilig vakantie vieren!
Een vakantiehuis is op dit 
moment misschien wel het meest 
ideale verblijf om coronaproof 
van uw vakantie te genieten. 
Via TimelessTravel kunt u heel 
gemakkelijk op twee manieren uw 
vakantiehuis boeken.

Neem persoonlijk contact met mij op via 

telefoon, WhatsApp of email. Geef mij 

uw vakantiewensen door en ik zoek en 

boek graag de vakantiewoning van uw 

dromen. Straks wanneer het weer mag 

buiten Nederland genieten? Ook dat 

kan doormiddel van een pakketreis. Bij 

TimelessTravel kunt u diverse sfeervolle 

vakantiehuizen boeken, weg van de 

massa inclusief vlucht en huurauto.

Liever zelf zoeken en boeken? Via de 

website van TimelessTravel heeft u de 

keuze uit ruim 40.000 vakantiehuizen 

binnen en buiten Nederland. Let wel 

op; in verband met COVID-19 gelden 

er afwijkende voorwaarden, welke bij 

boeking vermeld staan.
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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. 
Je bent van harte welkom!

Ver je 
Modag ni?

Zon 
9 me  et 
Modag!

Laat door ons het boeket maken 
dat precies bij jouw moeder past!

11

23
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Caloriearme diëten zorgen ervoor dat jij je bewust 
wordt van het aantal calorieën die je per dag binnen  -
krijgt en ze laten je zien wat een gezonde manier is om 
jouw maaltijden samen te stellen. De gemiddelde 
vrouw heeft dagelijks tweeduizend kilo calorieën nodig 
om goed te kunnen functioneren. Door de hoeveelheid 
calorieën te verminderen val je af. Zorg er wel voor dat 
je voeding voldoende vitamines en mineralen bevat. 

Ontbijt als een koning
Wereldwijd hebben mensen die ontbijten een beter 
gewichtsbehoud in vergelijking met mensen die het 
ontbijt overslaan. Maaltijden overslaan maakt dat je 
eetlust gaat schommelen en je verbranding lager 
wordt. Creëer daarom zes eetmomenten per dag om 
de vetverbranding op gang te houden. 

No more koolhydraten
Een koolhydraatarm dieet is gebaseerd op het mini-
maal nuttigen van brood, aardappelen, pasta en andere 

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken om je gewenste gewicht te behalen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Wortels in plaats van chips, fanatiek sporten en heel veel water drinken. Nu de zomer voor de 
deur staat, is het hoog tijd om iets aan ons vetpercentage te doen. Onder een dikke trui zijn de 

extra kilo’s niet te zien, maar in bikini of in een kort jurkje wordt dit een heel ander verhaal.

producten die koolhydraten bevatten. Er zijn dieet-
goeroes die het gebruik van (veel) koolhydraten 
afraden. Wil je toch blijven genieten van jouw favoriete 
pastagerecht of sandwich, kies dan voor de goede 
koolhydraten zoals volkoren producten. 

Vervang cocktails door gember thee
Maak van gember thee je nieuwe beste vriend! 
Alcohol vermindert je gewichtsverlies en zit boordevol 
suikers. Gember thee daarentegen zuivert je lichaam. 
Toch zin in een vrolijk drankje? Natuurlijk kun jij je 
favoriete zomerdrankje ook maken zonder alcohol.

Run baby run 
Met alleen gezond eten kom je er niet. Bewegen is 
noodzakelijk om af te vallen. Laat de auto eens iets 
vaker staan en leg korte afstanden te voet of per fi ets 
af. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker 
buiten te gaan sporten. Ook regelmatig wandelen, met 
collega’s of met je beste vriendin, loont. Succes!

BRUIST/LIFESTYLE

Rokjesdag in zicht? 
Maak je niet dik!

HET MOMENT
OM CALORIEËN 

TE TELLEN IS NU 
AANGEBROKEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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fi t20 Almere
Transistorstraat 71D + 
PJ Oudweg 4 Almere

036-8200276  |  www.fi t20.nl

“Voor 50-ers en 60-ers is er een 
enorme winst te behalen”

Ook een gratis 
kennismakingstraining ervaren? 

Bel naar fi t20 Almere: 

036-8200276 
of meld je aan op 

www.fi t20.nl

Het bleek inderdaad iets voor Wilma te zijn. 
Ze ervaarde een effi ciënte manier om te 
doen wat nodig is. “Je trainer coacht je, en 
bepaalt of het gewicht zwaarder kan, of juist 
een keer minder zwaar. Er wordt ook goed 
op je gelet, op je houding, maar je wordt 
ook gestimuleerd als je het even zwaar hebt. 
Zonder begeleiding lukt het denk ik weinig 
mensen om krachttraining op de goede 
manier te doen.”
Als huisarts raadt ze daarom fi t20 aan. In 
steeds meer onderzoeken wordt duidelijk hoe 
belangrijk spieropbouw is: “Het is jammer 

Huisarts Wilma Leenheer begon anderhalf jaar geleden bij fi t20. “Ik was te druk om naar de sportschool 
te gaan. Iemand die ik ken via werk attendeerde mij op fi t20, dit ben ik toen gaan doen.”

Ook een gratis 

proeftraining 

ervaren? Bel naar 

036-8200276 

of mail naar: 

almere@fi t20.nl

dat sarcopenie, leeftijdsgerelateerd 
spierverlies, nog relatief onbekend 
is, ook al is dat wel aan het 
veranderen. Er is voor 50-ers en 
60-ers op dat gebied een enorme 
winst te behalen. De tijd is aan het 
rijpen voor het soort krachttraining 
dat fi t20 biedt.”
Het gehele verhaal is te lezen via 
deze link: 

www.fi t20.nl/nieuws/
klantenverhalen

11



SHOPPING/NEWS

We gaan weer
naar buiten!

NATUURLIJK LEKKER
Dit laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankje 
van White Stork geeft overtollig fruit een nieuwe kans door het 

sap te gebruiken voor een verfrissend drankje. De unieke 
bereidingswijze maakt de drank niet alleen honderd procent 

natuurlijk en duurzaam, maar bovenal verrassend van smaak.
www.drinkstork.com

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld voor 

onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties

en profi teer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt met 

kokosolie en guave. De gelachtige olie verwent 
de huid met vocht, geeft haar een natuurlijke 

glans en verfrist de huid met een tropische geur. 
Ook als de zon niet schijnt, is deze olie geschikt 

als lichaamsolie na je bad of douche.
www.hawaiiantropic.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

LEZERSACTIE
Maak kans op een
sun care pakket
van That'so. 
Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl
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. #THAT'SO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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LEZERSACTIE

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. #BODYWASH

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

We gaan weer
naar buiten!

BRUIN ZONDER ZON
Deze ultralichte sunless tan mousse 
is ontwikkeld om je in korte tijd aan 
een mooie teint te helpen. Kies de 
gewenste kleur (light/medium of 

dark), laat de zelfbruiner tot zes uur 
lang inwerken en verwen jezelf één tot
twee keer per week met deze mousse
die gemakkelijk aan te brengen is.

www.hawaiiantropic.com

win

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smoothing Body Wash.

Dompel je onder in de geur 

van het voorjaar met deze body wash

op basis van perzikenbloesem.

Deze body wash van O’right 

bevat ingrediënten die de huid 

intens verzorgen en hydrateren.

EXTRA LIEFDE
Meehelpen om de wereld een stukje groener te maken?
Dan is de Tuin Kneusjes box de juiste keus. Het pakket
bevat een verrassend assortiment met buitenplanten 

die nét wat extra liefde nodig hebben. Ze hebben
een schoonheidsfoutje of zijn van wat mindere
kwaliteit, maar dat maakt ze niet minder leuk.

Hiermee heeft Plantje.nl inmiddels meer
dan een miljoen kamerplanten gered.

www.plantje.nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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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

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

  timelesstravel_bymireille

Veilig vakantie vieren!
Een vakantiehuis is op dit 
moment misschien wel het meest 
ideale verblijf om coronaproof 
van uw vakantie te genieten. 
Via TimelessTravel kunt u heel 
gemakkelijk op twee manieren uw 
vakantiehuis boeken.

Neem persoonlijk contact met mij op via 

telefoon, WhatsApp of email. Geef mij 

uw vakantiewensen door en ik zoek en 

boek graag de vakantiewoning van uw 

dromen. Straks wanneer het weer mag 

buiten Nederland genieten? Ook dat 

kan doormiddel van een pakketreis. Bij 

TimelessTravel kunt u diverse sfeervolle 

vakantiehuizen boeken, weg van de 

massa inclusief vlucht en huurauto.

Liever zelf zoeken en boeken? Via de 

website van TimelessTravel heeft u de 

keuze uit ruim 40.000 vakantiehuizen 

binnen en buiten Nederland. Let wel 

op; in verband met COVID-19 gelden 

er afwijkende voorwaarden, welke bij 

boeking vermeld staan.
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DITJES/DATJES

  Dertig minuten tuinieren heeft al een positief
    effect op je gezondheid.
 In de tuin bezig zijn geeft ook een geluksgevoel,
  omdat je iets doet wat vooruitgang laat zien.
 Sommige groentes groeien beter wanneer je er 
bloemen naast zet. Zo trekt kamille een bepaald insect aan
 dat de groei van je kool bevordert. Zet je een goudsbloem
  naast je broccoli, dan heb je minder last van bladluizen.
 Dus, waar wacht je nog op? Zet de bloemetjes buiten!
  Zin in een zomer in Ibiza-style? Kies
    dan voor rotan meubels. Ze zorgen voor dat heerlijke
   laidback vakantiegevoel.
 Met mooie cactussen in gekleurde manden
  versterk je het bohemian gevoel natuurlijk nog meer.
  Maak je tuin ’s avonds extra gezellig met
         leuke lampionnen en sfeerverlichting.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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 als 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. Houd hier 
vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 

en begin met vijftien 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!

1716



Schoonheidssalon Maresa  |  Joostlaan 2 Almere  |  06-10246148  |  www.schoonheidssalonmaresa.com

Well aging
Puur, biologisch en liefdevol. Deze unieke aanpak opent de deur naar “Well·Aging” en 

symboliseert een harmonie met het verstrijken van de tijd. Geschikt voor alle huidtypes, zelfs 
de meest gevoelige.

De behandeling omvat technieken gebaseerd op 
mindfulness om het limbische systeem te stimuleren, 
met nadruk op drie zintuigen: ruiken, voelen en horen. 
Plasma’s rijk aan Botanische Cel Factoren (gewonnen 
uit Arabisch katoen, groene wortel en granaatappel) en 
Phyto-Peptides (van kurkumawortel en Centella Asiatica 
– ook wel de “lang-leven plant” genoemd) helpen de huid 
haar regenererende vermogen te behouden.

De muziek die speciaal voor de AYUNA 
ceremonies gecomponeerd is, volgt de ritmes 
van de Well·Aging Geometric Massage, een 
exclusieve massagetechniek met grepen 
gebaseerd op de gulden snede. Na al één 
behandeling is de geest gekalmeerd terwijl 
de huid er steviger, helderder en zichtbaar 
jeugdiger uitziet.

Speciaal 
voor mijn trouwe 

Bruist lezers!
De hele maand 

mei € 5,- korting 
op een Well Aging-

behandeling

1,5 uur genieten
Wilt u een Award of een 

trofee op maat laten maken?
U kunt dit door ons laten realiseren. Door onze ervaring, kennis en een goed netwerk 
van leveranciers zijn wij in staat om alle projecten goed te realiseren. Allereerst kijken 
wij samen met u naar uw wensen. Dit kan een concreet product zijn of ideeën of 
wensen die u heeft. Vervolgens sturen wij u passende voorstellen. Wanneer u één van 
de voorstellen kiest, dan starten wij met de realisatie van een award of een trofee.

We zijn al jaren dé specialist van Nederland, 
en daarnaast zijn alle mogelijkheden om via 
een eigen ontwerp een award of een trofee 
te laten maken volledig op maat.

Bij een bijzondere gelegenheid, 
prijsuitreiking of bij speciale gebeurtenissen 
geef je een award of trofee als bijzonder 
aandenken om het moment nooit te 
vergeten.

Organiseer een 
Zoom-uitreiking!
Wie is de beste 
thuiswerker?

Baardmeesweg 37, Zeewolde  |  036-5222902  |  www.fl evotin.nl
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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?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 drie 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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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE OVERLEVENDEN
Drie broers keren terug naar het vakantie-
huis waar twintig jaar eerder een ongeluk 
heeft plaatsgevonden dat hun leven voor 
altijd heeft veranderd. Ze hebben de as 
van hun overleden moeder mee om uit te 
strooien. Het is een reis naar hun verleden, 
naar een tijd waarin ze door hun ouders 
volledig aan hun lot werden overgelaten. 
Nu zijn het jongemannen, verwijderd van 
elkaar, maar nog altijd verbonden door een 
gedeelde geschiedenis van strijd om de 
aandacht van hun vader en om de 
onvoorspelbare liefde van hun moeder. Haar 
dood gooit alles in een stroomversnelling en 
de spanning tussen de broers loopt op. 
DE OVERLEVENDEN van Alex Schulman 
is vanaf 14 mei verkrijgbaar.

Op de tweede zaterdag en zondag 
van mei (dit jaar dus 8 en 9 mei) is 
het zoals vanouds Nationale 
Molendag. Op die dagen zijn 
normaal gesproken 950 wind- en 
watermolens open voor bezoekers. 
Nationale Molendag 2020 ging 
vanwege de coronacrisis 
noodgedwongen niet door en ook 
voor 2021 is nog niet helemaal 
duidelijk in welke vorm de dagen 
door kunnen gaan. Vandaar dat er 
plannen zijn om dit jaar de 
Nationale Molendag op alternatieve 
wijze in te vullen, mocht de fysieke 
uitvoering niet of slechts in 
beperkte mate mogelijk zijn. Hierbij 
wordt gedacht aan een gedeeltelijk 
online programma met onder 
andere virtuele molenbezoeken. 
Voor meer informatie check je
www.molens.nl/nationalemolendag.

D AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

De fi lm Kanarie speelt zich af in 1985 tegen 
de voor die tijd zo herkenbare achtergrond 
van apartheid, religie en oorlog. Als kijker 
volg je het leven van een tienerjongen, Johan 
Niemand, die altijd wordt gepest vanwege 
zijn liefde voor Britse new wave-muziek en 
de zanger Boy George. Nadat hij wordt 
opgeroepen omdat hij de dienstplicht moet 
vervullen, doet hij tijdens zijn diensttijd 
auditie voor het legerkoor de Kanaries. Op 
tournee met dit legerkoor ontwikkelt hij 
echter gevoelens voor een ‘mede-Kanarie’, 
waarna Johan alles wat hij weet in twijfel 
begint te trekken. KANARIE is vanaf 7 mei 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
KANARIE

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

De tijd vliegt. Het lijkt wel alsof de jaren steeds korter duren. Of eigenlijk: alsof ze steeds sneller 
gaan. Wat we in alle hectiek nog wel eens dreigen te vergeten is om de voortvliegende tijd ook écht 
te benutten. De spreuk is weliswaar ‘De tijd vliegt’, maar vergeet niet dat jijzelf de piloot bent.

Het vraagt heel wat inzet om alle gebeurtenissen van 
een dag niet zomaar voorbij te laten schieten maar om 
keuzes te maken. Ook de keuze om los te laten, niet 
vast te houden aan wat is geweest maar om te zijn in 
het nu. Dat laatste geldt helemaal als je merkt dat je 

geen twintig meer bent, dat je veel dingen die lang 
vanzelfsprekend waren niet meer kunt doen. 
Dat is niet alleen een kwestie van leeftijd. Ziek zijn 
kan er toe bijdragen dat je – tijdelijk of permanent 
– beperkt bent in je fysieke mogelijkheden. Geen 
nood! Er is Yoga Light. Yogalessen rondom een 
thema dat uitnodigt tot nadenken over je leven, over 
bewustzijn. En daarnaast aangepaste oefeningen, 
veelal op de stoel. 
De deelnemers aan Yoga Light hebben één ding in 
overvloed: begrip. Begrip voor de mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Want van yoga leer je te 
accepteren wat is, wat kan en wat niet kan. Yoga 
geeft je de vaardigheid om beter met de tijd om te 
gaan. Want jij hebt het stuur in handen, jij bent de 
piloot.

Ben je benieuwd naar Yoga Light en wil je een keer 
deelnemen aan de les? Elke vrijdagmiddag, 15.45 
uur, staan de stoelen weer klaar. Wij zien je graag 
verschijnen! Op afspraak en op 1,5 meter.

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

Jij bent de piloot!  
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Damsluisweg 29 Almere
www.cremaere.nl

Cremeren
€ 445,-

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

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

De gehele maand januari 
GRATIS BEZORGING & MONTAGE IN ALMERE, DIEMEN EN OMSTREKEN 

inclusief een textielpakket cadeau t.w.v. € 85,- 

Columns Mijndert Rebel_NLBruist-2020.indd   1Columns Mijndert Rebel_NLBruist-2020.indd   1 23-01-20   12:0923-01-20   12:09

15

SNEL LEVERBAAR binnen 2 weken!

Kwaliteits-Boxspring “Jubilee” 
van € 2299,- VOOR € 1599,-

elektrisch verstelbaar van € 3449,- voor € 2399,-
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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.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Het is tekenend voor de positieve instelling van de 
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die 
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een 
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik 
voel me jong van lijf en geest.” In het 
dagelijks leven is hij ondersteunend 
administratief medewerker bij chipfabriek 
NXP. “Het is leuk, uitdagend werk en 
ik  heb fi jne collega’s. Het enige wat in 
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe 
liefde.”

Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar 
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond 
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.” 
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en 
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.

BRUISENDE/VRIJGEZEL

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hard-
lopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige 

kater Joris bezighouden. Die houdt 
gelukkig wel van een knuffel.”

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar, 
opgewekt, optimistisch, creatief, een 
natuur mens, dat zijn de woorden die 
Jurjen het beste omschrijven. “Ik zoek 
een vriendelijke, gezellige dame met - 

net als ik - een goed gevoel voor humor. Met wie 
ik kan lachen en huilen en met wie ik samen leuke 
dingen kan ondernemen: een terrasje pak ken, uit 
eten gaan, een avondje bankhangen. Maar ook 
iemand die mij in mijn waarde laat en me 
accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat de 
bliksem inslaat tijdens onze eerste ontmoeting!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In mei hebben we speciale 
aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen ik de 

rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie binnen, 
dan is het al geslaagd.”

LEEFTIJD 
47 JAAR

OGEN
GRIJS-
BLAUW

LENGTE
183 CM

Jurjen zoekt
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‘TELEVISIE IS 
NATUURLIJK 
GEWOON 
DOORGEGAAN’

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

André werd onder andere beroemd door zijn 
komische televisie- en theatershows. Ook de 
laatste tijd is hij regelmatig op televisie te zien. 
Daardoor heeft hij ook het afgelopen jaar genoeg 
te doen gehad, want televisie stopt nooit. 
“Televisie is natuurlijk gewoon doorgegaan. We 
hebben ook in coronatijd Heel Holland Bakt 
opgenomen en alle  andere dingen gingen ook 
gewoon door. Dus ja, ik heb er niet zoveel 
problemen mee gehad.” 

Heel Holland Bakt
Over Heel Holland Bakt gesproken: wie Heel Holland 
Bakt zegt, die zegt André van Duin. De presentator 
vormt al jaren het gezicht van het populaire 
televisieprogramma, samen met Janny van der 
Heijden en Robèrt van Beckhoven. Komend jaar 

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

“Nee, nee, ik heb het heel druk en het wordt heel druk komend jaar.” Dat zijn de 
woorden van André van Duin, wanneer we opmerken dat hij geen man is die zich snel 
verveelt. Na een op zijn zachtst gezegd veelbewogen jaar zit de agenda van de zanger, 

komiek en presentator alweer behoorlijk vol.

staat er voor de fans een ware traktatie op het 
menu: “Heel veel Holland Bakt. We gaan Holland 
Bakt maken voor bakkers die de afgelopen jaren 
hebben meegedaan, zij krijgen nog een keer een 
herkansing. Daarna komt Holland Bakt Kids en 
dan  begint de gewone Holland Bakt. Dus tot 
oktober zit ik in ieder geval vol.” 

Veelbewogen jaar
Veel mensen zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan 
naar nieuwe coronahobby’s, maar daar stond 
Andrés  hoofd niet naar. Naast zijn eigen ziekte en 
het overlijden van zijn echtgenoot, verdween corona 
een beetje naar de achtergrond. Al mist hij wel 
dingen zoals gezellig ergens een terrasje pikken. 
“Het is voor ons allemaal te hopen dat het weer 
snel een beetje normaal wordt.” 

THEATER.NL

André van Duin heeft 
geen coronahobby’s nodig

Géén punt achter 
rode link!
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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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Wat te doen na een overlijden?

Na een overlijden zijn er een aantal zaken die uw aandacht vragen. Op dat moment 
hebben de nabestaanden onder emotionele omstandigheden en onder hoge tijdsdruk, 

beslissingen te nemen. Vooral dan is niet alleen de persoonlijke betrokkenheid van 
Ab-ire waardevol, maar ook onze jarenlange ervaring in professionele 

uitvaartbegeleiding en expertise voor u van essentieel belang.

Voordat u direct de telefoon pakt en het meldnummer 
op een eventuele polis belt kan het zinvol zijn om u 
eerst af te vragen of u ook daadwerkelijk wil dat deze 
verzekeraar voor u gaat bepalen wie de uitvaart voor u 
gaat verzorgen?

 

De praktijk wijst uit dat dit namelijk altijd een grote 
landelijke uitvaartorganisatie is met wie zij contractuele 
afspraken en belangen hebben! Kiest u liever zelf? Als u zelf 
al goede ervaringen heeft met een uitvaartverzorger bij u in 
de beurt, is het verstandiger om deze direct te benaderen. 
Ab-ire is al ruim 20 jaar een begrip in het verzorgen van 
begrafenissen, crematies en uitvaarten in Almere, Lelystad, 
Zeewolde, Bussum, Hilversum, Laren, Muiden, Muiderberg 
en Naarden e.o.

Waarom kiezen we voor Ab-ire uitvaartzorg?
Martijn Huffnagel heeft bewust gekozen onafhankelijk 
uitvaartondernemer te willen zijn. Zo kan Martijn 
nabestaanden zónder enige terughoudendheid of beperking 
beter helpen wensen persoonlijk vorm te geven. Dit zonder 
afhankelijk te zijn van de beperkende bepalingen van 
natura-verzekeraars. Door de onafhankelijkheid is er binnen 
de kaders van de Wet op de Lijkbezorging bij Ab-ire juist 
véél mogelijk.

Martijn Huffnagel

 Randstad 22-163, Almere  |  06-48934313  |  Eigenaar: Leonie Omlo

www.mindfulnesspraktijk-leonieomlo.nl 

“Veel mensen staan niet meer in contact 
met zichzelf. Ze worden geleefd”, aldus 
Leonie Omlo, eigenaresse van 
Mindfulness Praktijk Leonie Omlo. “Ze 
weten dat er ‘iets’ moet veranderen, 
maar wat? Daar kan ik ze bij helpen.”

Terug naar jezelf

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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LOOKING/GOOD

In 6 stappen mooie en 
verzorgde voeten

Verwijder nagellak
De eerste stap die je onderneemt is het verwijderen van je 
nagellak. Gebruik hiervoor acetonvrije nagellakremover, 
zodat je teennagels zo min mogelijk uitdrogen.

Neem een voetenbadje
Vul een teiltje met lauwwarm water. Doe er een scheutje olie 
in en laat je voeten tien minuten weken. Scrub je voeten 
daarna. Vergeet je hielen en enkels niet.

Verwijder eelt
Door het voetenbad is je eelt zachter geworden en kun je 
het makkelijker verwijderen. Dat doe je met een voetvijl 
of een puimsteen. Zorg dat je niet te veel verwijdert, dat 
kan pijnlijk zijn met lopen.

Vijl (of knip) je nagels
Knip of vijl je nagels mooi recht af. Dit om ingegroeide 
teennagels te voorkomen. 

Smeer je voeten in
Gebruik een dikke laag crème. Smeer je voeten het liefst 
‘s avonds in en trek daarna katoenen sokken aan, zodat 
de crème goed kan intrekken.

Lak je nagels
Een zomerse kleur nagellak op je nagels zorgt ervoor dat 
je voeten er weer vrolijk en verzorgd uitzien.

Zijn jouw voeten al weer netjes voor slippers? Maak je voeten nu klaar om je 
dichte schoenen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

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...

35



 We zijn aangekomen in een nieuwe werkelijkheid. Het corona-
virus zorgt er al een tijd voor dat veel niet meer kan. Ook ik heb 
al mijn creativiteit moeten aanwenden om mijn sessies toch 
vorm te kunnen blijven geven.
 
 Eenzaamheid en angst 
 Veel mensen ervaren angst en door het steeds thuis moeten 
blijven een gevoel van eenzaamheid. En op die manier word 
je ontzettend geconfronteerd met jezelf... met je gevoelens en 
gedachten. Niet altijd makkelijk en misschien zelfs pijnlijk.  

 De natuur als spiegel 
 Op dit moment geef ik veel sessies buiten. Het aanwezig zijn in 
de natuur is voor veel mensen zeer ontspannen. We wandelen 
en ik maak gebruik van de natuur als spiegel in de sessie. Dit 
aanbod zal ik voortzetten ook als straks alles weer wat normaler is.

  Heb jij belangstelling voor een sessie buiten? Kun je 
wel een steuntje gebruiken op dit moment? Neem dan 
contact op! 

Hoe ga jij om met
       deze bizarre 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

Hoe ga jij om met
       deze bizarre tijd?

COLUMN/SUZAN ABEE

Maak nu een 
afspraak voor een 

gratis en vrijblijvend 
kennismakings-

gesprek!
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-4-4.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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 geniet.

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer 
lekker puzzelen.
Met deze maand
twee prijspuzzels

met leuke prijzen.

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

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda
lekker 
drinken 
bubbels 

smaken
fris
spa
water

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

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing 
in op onze site: www.almerebruist.nl
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Met � e 1:1 Diet heb je 
je eigen consulent. 
Pers� nlijke 1 op 1 

begeleiding v� r extra 
su� ort, m� iva� e en � ps. 
Je � aat er bij Marika n� �  

a � n v� r. 

� is is � e one!

The 1:1 diet by Marika
Spoordreef 22, Almere
06-44150600
cbmarika@gmail.com


