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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, op 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
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos. 

Altijd op de hoogte
Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op leuke 
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 



ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-19629221

VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer is begonnen! De zon schijnt, de 
mensen zijn vrolijk en we hebben al de nodige ‘rokjesdagen’ 
achter de rug. Gelukkig kan en mag er ook weer steeds meer, dus 
in plaats van ‘veilig’ binnen te blijven verplaatst het leven zich 
weer naar buiten. Heerlijk naar het strand bijvoorbeeld, of gezellig 
barbecueën in de tuin met een lekker drankje erbij.

Nu we het toch over drankjes hebben, de keuze is wat dat betreft 
enorm. Bier, wijn, cocktails, sapjes en... water! Vooral wat dat water 
betreft, raden we je aan om er elke dag genoeg van te drinken. Het 
kan namelijk zo ontzettend veel voor je lichaam betekenen, los van 
dat het natuurlijk ook de dorst lest. Je leest er verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist meer over. En vind je zo’n glas water 
maar saai? Ook daar geven we je wat verfrissende tips voor.

En tips krijg je niet alleen van ons. Ook alle bruisende ondernemers 
die we voor deze editie spraken, hebben weer heel wat voor je in 
petto. Wat precies? Blader verder en ontdek het zelf...

Veel leesplezier,
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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BRUIST/BODY&MIND

Wil je meer weten over de vochtbalans in jouw lichaam? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Ons lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Misschien is dat ook wel de reden 
dat we zo graag ontspannen aan zee of bij een meer. Maar ook het drinken van water 

is belangrijk voor onze gezondheid. 

bewegen is daarom heel belangrijk. Je zorgt hiermee 
voor een goede aanvulling van het vocht dat je 
verliest door het zweten.

Water helpt je nieren om afvalstoffen kwijt te raken. 
Jouw nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen je lijf 
kunnen verlaten via je urine. Drink je te weinig, dan 
kunnen deze stoffen moeilijker weg. Hoe helderder 
de urine, hoe beter. Troebele, donkergele urine is 
dan ook een teken dat je meer moet drinken. Het 
drinken van een extra glas water geeft bovendien een 
vol gevoel waardoor je minder snel zult snacken.

Verfrissend: water met een twist
Op een warme dag is het heerlijk om iets toe te 
voegen aan jouw water. Vul een kan met fris water, 
voeg hier het sap van een uitgeperste citroen aan toe 
en een paar blaadjes munt of plakjes komkommer. 
Zet deze kan in de koelkast en je geniet later van een 
verfrissend glas water met een heerlijke smaak.

De vijf grote voordelen 

Wanneer je niet voldoende drinkt, kan het zijn dat je 
lichaam uitdroogt zonder dat je het in de gaten hebt. 
Het voedingscentrum raadt aan om zo’n anderhalve 
tot twee liter per dag te drinken. Dat geldt zeker voor 
warme dagen. Gebruik gewoon (kraan)water of een 
kruidenthee om de vochtbalans in je lichaam op peil 
te houden. Alcoholische dranken worden niet als 
drinkvocht meegerekend, omdat deze dranken juist 
vocht aan het lichaam onttrekken. 

Wat kan water voor ons lichaam betekenen?
Water is goed voor je huid. Een van de eerste signalen 
van uitdroging is waar te nemen aan de huid. Als je 
de huid iets omhoog trekt en de huid blijft staan, is 
dat een teken van uitdroging. Door water te drinken 
houd jij je huid van binnenuit gehydrateerd. Hier door 
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.

Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te 
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of 

FRISDRANK 
VERVANGEN DOOR 

WATER SCHEELT 
VEEL CALORIEËN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Fit20 als bumper tegen de 
klappen van het leven

Spierkracht 
= 

veerkracht

BDNF zorgt ervoor dat je hersenen kunnen blijven leren. Dit gebeurt doordat 
de miljarden hersencellen in de hersenen met elkaar communiceren. BDNF 
verlengt de levensduur van hersencellen en zorgt er bovendien voor dat 
er nieuwe vertakkingen aan de hersencellen ontstaan. Deze vertakkingen 
-dendrieten- zijn heel belangrijk om ons brein goed te laten functioneren. 
Dendrieten sterven af door langdurige stress. BDNF zorgt voor verbetering van 
je vermogen om met stress om te gaan, voor verbetering van je leervermogen 
en cognitieve functies én het verbetert depressieve klachten en somberheid. 
Daarom is het zo superbelangrijk dat we jou snel mogen trainen. Goed voor je 
brein en voor je mentale buffer. 

Hoe werkt eigenlijk het effect van fi t20 op je hersenen? Als je spieren 
intensief traint, vooral met ‘intensity of effort’, ‘intense moeite’, komen er 
myokines vrij. Deze boodschapperstoffen praten met ons hele lichaam. Ook 
met onze hersenen. De gebeurt o.a. door de myokine BDNF (brain derived 
neurotrophic factor).

Ook een gratis proeftraining ervaren? Bel naar 
036-8200276 of mail naar: almere@fi t20.nl

fi t20 Almere
Transistorstraat 71D 

1322 CK Almere
036-8200276

www.fi t20.nl

personal
trainer

gegarandeerd
resultaat

alleen of
als duo

omkleden
niet nodig

makkelijk
in te plannen

optimale
privacy
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens. 
Ontwikkel jouw eigen killer 
body! In haar boek besteedt 
Faya niet alleen aandacht aan voeding, sport en persoonlijke verhalen van mensen die haar dieet hebben gevolgd, maar 

ook aan mindset. 

LEZERSACTIE
Maak kans op een 
Hawaiian Tropic Satin 
Protection SPF 50. 
Deze luxe formule laat 
de huid stralen en biedt 
tegelijkertijd een effectieve 
bescherming tegen de zon. 

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. #KILLERBODY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #TROPIC 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

HIPPE BUBBELS
Kroatië als wijnland is hip. Deze 
bubbels zijn het Kroatisch antwoord 
op prosecco en laten zien (en proeven) 
dat er inmiddels een jonge generatie 
gepassioneerde wijnmakers aan het 
roer staat. Beide bubbels zijn ver -
frissend als aperitief en uitstekend 
geschikt voor zomerse wijncocktails. 
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

Daar is de zon!
HELLO SUNSHINE

Goede zonbescherming is belangrijk tijdens de 
zomer. De zon schijnt fel en we hebben niet 

altijd in de gaten hoe snel je huid beschadigd 
wordt. Dankzij Hawaiian Tropic Satin Protection 
SPF 50 bescherm je jezelf zonder de vervelende 

witte waas. De verfrissende lotion heeft 
een lichte textuur die snel intrekt. Ook 

verkrijgbaar in factor 15 en 30. 
www.hawaiiantropic.comDoe

mee en 
win

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. #PERRIS

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEKKER SOEPEL
Wilkinson lanceert de Hi Audrey. 

Het Duo-Intense serum zorgt ervoor 
dat het mesje soepel over je huid 

glijdt. Tegelijkertijd verbetert het de 
vochtbalans tijdens het scheren om 
irritaties te voorkomen. Dat maakt 
de Intuition Hi Audrey ideaal voor 

de gevoelige huid. Voor een 
zorgeloze beautytreatment!

www.wilkinsonsword.nl

Maak kans op Musk Extreme 

parfum van Perris Monte Carlo.

Musk Extreme is één van de eerste geuren 

uit de Perris Monte Carlo Fragrance 

Collection en wordt ook wel geur van de 

verleiding genoemd. Dit parfum is warm, 

geraffi neerd en zeer sensueel te noemen en 

verrijkt met o.a. muskmoleculen, bergamot, 

vanille, rozen en civet. Voor dames en heren. 

www.perrismontecarlo.com.

TOFFE PEER
White Stork onderscheidt zich als eerste 

duurzame hard seltzer in Nederland. De roze 
variant met peer, hibiscus en lavendel is een 
verfrissende dorstlesser waarvoor afgekeurde 

peren een tweede leven krijgen. De unieke 
bereidingswijze maakt de drank niet alleen 

honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar 
bovenal verrassend in smaak. Een ware 

zomertrend! www.drinkstork.com

Daar is de zon!

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.

BRUISTDeals

win ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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LEEFTIJD 
66 JAAR

OGEN
BLAUW-
GRIJS

LENGTE
175 CM

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 Annelies
stelt zich voor

“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo 
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum 
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies 
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen, 
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en 
lezen, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden 
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als 
parfumeursassistente gewerkt – heb ik 
nog steeds meer dan genoeg om handen. 
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik 
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger 
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”

Aanvulling gezocht
Een bezige bij dus, die Annelies. Maar toch is er in 
haar leven nog meer dan genoeg ruimte voor iemand 
naast zich. “Ik heb twee kinderen en een aantal zeer 
dierbare vrienden die ik allemaal al heel lang ken. 
Maar ik ben er inmiddels ook wel weer aan toe om 

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

BRUISENDE/VRIJGEZEL

mijn leven en mijn passies met iemand anders te 
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die 

mijn leven kan verrijken. In mijn eentje 
vermaak ik mij in principe prima, dus 
een man moet echt een aanvulling zijn. 
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk, 
dus dat verwacht ik ook terug van een 
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een 
wat langere man van ongeveer mijn 
leeftijd. En laten we humor niet 

vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach 
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van 
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer 
andere mensen aan het lachen maak...” 

Annelies, een stralende dame met zoals gezegd 
heel veel passies. Zo veel zelfs dat we ze hier niet 
allemaal konden vermelden. Nieuwsgierig naar 
haar andere hobby’s en bezigheden, wie weet 
vertelt ze je er binnenkort zelf wel meer over...

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In juli hebben we speciale aandacht voor: Annelies Doornbos.

Annelies zoekt

1514



DITJES/DATJES

 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Water dat je in een fl es koopt, is soms wel
    1.000 keer duurder dan kraanwater.
 Barbecue wordt heel vaak verkeerd gespeld,
  want nee, je schrijft het dus niet met een q.
Een cabrio wordt vaak als droomauto gezien, 
 omdat het een vrij gevoel geeft wanneer je met open dak rijdt.
  Een mens kan ongeveer 1 maand leven zonder voedsel, 
 maar kan echt maximaal 1 week zonder water.
 Tegenover elk mens op aarde zijn er 200 miljoen muggen.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
  De beroemde Aviator pilotenbril van Ray-Ban
     werd in 1936 op verzoek van het Amerikaanse leger ontwikkeld.
   Vrouwen gebruiken 2 keer zo vaak een smiley
    in hun appjes als mannen.
  Bruisend water reinigt de smaakpapillen.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Ben je een perfectionist, 
geen zorgen wij zijn dat ook!

 Vlierweg 12A, Houten  |  030-2745350  |  www.extendedskin.nl

Voor meer informatie over onze behandelingen 

kijk dan op www.extendedskin.nl

Klanten een stukje eigen identiteit geven, dat is het doel van 
Extended Skin. Natuurlijkheid staat centraal bij ons. Zo werken 
wij met schone, botanische en dierproefvrije skincare producten.

Ook staat permanente make-up, afgekort PMU, centraal bij ons. 
De oplossing voor iedere vrouw (en enkele mannen) die er gedurende 
de hele dag verzorgd uit willen zien. Voor alle behandelingen kunt u 
een vrijblijvend consult inboeken voor meer informatie.

PERMANENTE MAKE-UP
  De oplossing voor iedereen die er de hele dag verzorgd uit willen zien.

1716



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!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

19



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. 



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN J.D. BARKER
Jordan is de koningin van de New Yorkse 
radio. Dagelijks deelt ze haar ongezouten 
mening met meer dan vijf miljoen 
luisteraars. Op een dag spreekt ze beller 
Bernie die live een spelletje wil spelen. 
Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxi’s. 
Ze kiest taxi’s en vergeet het gesprek al 
snel. Tot er vlak voor haar kantoor zeven 
taxi’s ontploffen. Terwijl de hulpdiensten 
uitrukken en het aantal slachtoffers op -
loopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo 
begint een klopjacht op een onzichtbare, 
volledig losgeslagen moordenaar, live 
gevolgd door vijf miljoen luisteraars. Is 
Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel 
te winnen? DE BELLER OP LIJN VIER van 
J.D. Barker is vanaf 6 juli verkrijgbaar.

Van 9 tot en met 18 juli vindt 
alweer de 29e editie van het Over 
het IJ Festival plaats: tien dagen 
lang worden zo’n 25 theatershows 
opgevoerd door nieuwe en 
gevestigde makers op spraak-
makende binnen- en buitenlocaties 
op de NDSM-werf, aan de oevers 
van het IJ en op diverse locaties 
dieper in Amsterdam-Noord. Het 
Over het IJ Festival laat je de stad 
met nieuwe ogen bezien. Inspireer, 
verrijk en verwonder jezelf, leer 
nieuwe plekken, mensen én hun 
verhalen kennen. Voor iedereen die 
erin gelooft dat kunst, verbinding 
en ontmoeting zorgen voor een 
betere en mooiere wereld.
Kijk voor meer informatie op 
www.overhetij.nl

D AGJE UIT
OVER HET IJ 
FESTIVAL

De documentaire Tina is de ultieme ode aan 
een superster en een intiem portret over een 
vrouw die veel tegenslagen moest overwinnen 
om haar carrière, identiteit en nalatenschap 
op haar eigen manier vorm te geven. Tina 
Turner vertelt in de documentaire haar eigen 
verhaal vanaf het begin van haar carrière tot 
haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren 
tachtig. Voor het eerst geeft ze een kijkje in 
haar privéleven, waarin ze haar strubbelingen 
en meest persoonlijke momenten deelt. Een 
inspirerende documentaire over een van de 
grootste iconen van de moderne muziek-
industrie. Met nooit eerder vertoonde beelden. 
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
TINA
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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 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?

2322



Wilt u een Award of een 
trofee op maat laten maken?

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

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.

Een erfstuk dragen 
maar past het niet?
Suzanne kan het op maat voor je maken!

Suzanne Roeffen Edelsmid
Kerkgracht 85A  Almere

06-49788280
www.suzanneroeffen.nl

Ik ontwerp en vervaardig een 
sieraad naar uw idee of 

keuze. Uiteraard kiest u het 
materiaal (goud, zilver, 

titanium etc.) en eventuele 
edelstenen zelf. 

Ook sieraden die niet meer 
gedragen worden (denk aan 
oude trouwringen) verander 

ik in een nieuwe creatie. 
In mijn atelier bespreken wij, 

onder het genot van een 
kopje koffi e, wat de 
mogelijkheden zijn.

Goed adres, mijn erfstukje gouden ring is 
keurig hersteld. Ook mijn trouwring is 
vergroot. Leuke ervaring met Suzanne! Ze 
maakt ook mooie juwelen. En niet 
onbelangrijk: ik was niet duur uit.

REVIEW
Corrie Geel  

Ook voorreparaties!
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In het nieuws was dat Nederlanders in de periode van de lockdown ongezonder zijn gaan leven. 
Minder bewegen, meer snoepen en eten, meer drinken. En spanningen. Sociale dieren die we zijn: 
het beperken van de contacten met elkaar, collega’s alleen digitaal zien, (klein)kinderen die hun 
(groot)ouders niet kunnen bezoeken, een avondklok. En dan ook nog eens een nat en koud voorjaar. 

Dingen waren ineens niet vanzelfsprekend 
meer. Kennelijk weten we ons niet goed 
raad met onszelf als we niet vrij kunnen 
kiezen in wat te doen en nodigt dat uit tot… 
Niets doen? Minder doen? 
Waar de afgelopen maanden ook een tijd 
van bezinning is geweest, is het nu volop 
zomer. De natuur nodigt ons uit om naar 

buiten te gaan. Terrasje pikken, luieren aan de waterkant, misschien 
zelfs weer op reis. Wist je dat je met yoga elke keer weer op reis 
gaat? Elke yogales weer is een ontdekkingsreis, die je voert langs 
delen van je lichaam waar je normaal gesproken niet bij stil staat. 
Omdat je het vanzelfsprekend vindt om bepaalde bewegingen te 
maken, je er niet van bewust wat er dan in je gebeurt. We vinden 
het vanzelfsprekend om te ademen, onbewust van de geweldige 
energie die ademen-met-aandacht jou kan geven, lichamelijk en 
geestelijk. Yoga is een reis in je eigen geest en je eigen gedachten 
omdat het je uitnodigt om op afstand naar jezelf te kijken. 

We zijn o zo graag bereid om onszelf en onze gedachten en 
emoties heel serieus te nemen en van daar uit tot handelingen te 
komen. Yoga helpt ons om afstand daarvan te nemen, om 
zachtmoedig, geduldig en liefdevol te schouwen. Niet voor niets 
hebben veel mensen die kampen met een burn-out baat bij yoga. 
Want yoga laadt je op, op een gezonde manier.
Daarom zijn yogalessen bij Ganesha Almere een aanrader, juist nu. 
Omdat we na een langere periode van spanning en onszelf 
inhouden weer aan de slag moeten met onszelf. Op een positieve 
manier, waarbij er rekening wordt gehouden met een ieders 
mogelijkheden én beperkingen. 

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

Yoga: juist nu 

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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‘EEN GROOT 
HART VOOR 
CULTUUR’
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Géén punt achter 
rode link!

De liefde voor theater werd Frits al als klein jongetje 
met de paplepel ingegoten. “Ik heb theater altijd al 
een spannend medium gevonden. De magie van 
een avondje uitgaan, dat je in zo’n donkere zaal zit, 
jezelf heerlijk onderdompelen in een verhaal. Op 
toneel word je echt even meegenomen naar een 
andere wereld”, legt Frits enthousiast uit. 

Extra dimensie
Voor de presentator is een theaterbezoek een echte 
beleving: “Het blijft mooi dat in het theater de 
mensen live voor je neus staan. Dat geeft een extra 
dimensie. Zij zijn bereid om speciaal voor jou in de 
auto te stappen, het land door te rijden en de hele 
avond voor jou op te treden. Dat blijft bijzonder.”

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

Frits Sissing: je zou hem wel dé cultuurpresentator van Nederland kunnen noemen. 
Zo is hij onder meer het gezicht van AVROTROS-programma’s Maestro, de Op zoek naar-

reeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”, 
vertelt Frits aan Theater.nl. 

Cultuurambassadeur
Zijn passie voor cultuur deelt Frits maar wat graag 
met anderen. “Ik vind het heel leuk om op een 
amusementaire manier klassieke muziek, kunst en 
musical bij mensen thuis te brengen en dat dan 
iemand denkt: dát is leuk, laat ik naar een klassiek 
concert of een museum gaan.” 

Zelf geniet de presentator ook enorm van zijn werk. 
“De onderwerpen waarmee ik werk, geven veel 
plezier. Bij Maestro mag ik bij de repetities van 
klassieke muziek genieten, bij Tussen Kunst en 
Kitsch zie ik de mooiste schilderijen voorbijkomen 
en bij de Op zoek naar-reeks vind ik het ongelofelijk 
leuk om jong talent te zien”, besluit hij.

THEATER.NL

Frits Sissing
‘Ik heb theater altijd een 

spannend medium gevonden’
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Activiteiten & diensten
voor senioren in Almere

TAALMAATJES ONLINE

FITNESS ONLINE

COMPUTERHULP

COMPUTERCURSSUSEN

Er gaat een (digitale) wereld 
voor je open

De wereld wordt steeds digitaler, daar kun je eigenlijk niet meer omheen. 
De jongere generaties zijn hiermee opgegroeid, maar voor senioren kan al deze 
technologie een uitdaging vormen. “Wij helpen hen daarom wegwijs te maken 

in de technologie”, aldus Silke Bellefl eur Manschot, projectmanager bij 
Senior-Live. “Want je bent nooit te oud om te leren.”

Kerkgracht 51, Almere-Haven  |   036-7370422  |  www.senior-live.nl

Wat voor de een heel simpel is, is voor de ander 
compleet nieuw. Als voorbeeld hiervan noemt Silke 
het videobellen. “Helemaal van deze tijd en de 
perfecte manier om contact te onderhouden met de 
buitenwereld, ook wanneer het om 
wat voor reden dan ook voor korte 
of langere tijd niet lukt om ergens 
fysiek naartoe te gaan.” Om mensen 
kennis te laten maken met zaken als 
videobellen en dergelijke en ze te 
leren om dit ook daadwerkelijk zelf te 
doen, organiseren ze vanuit Senior-
Live diverse (groeps)cursussen en 
trainingen, zoals een iPad-cursus en een cursus 
Windows. “Hierin leren de mensen in hun eigen 
tempo en op begrijpelijke wijze hoe alles werkt en 
hoe ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan.”

Cursussen, trainingen en meer
Overigens is het organiseren van cursussen en 

trainingen niet het enige dat ze bij Senior-Live doen. 
“We hebben bijvoorbeeld ook nog elke vrijdag 
van 10.00 tot 12.30 uur een inloopspreekuur 
voor computergerelateerde vragen en we bieden 

indien gewenst ook persoonlijke 
en deskundige computerhulp aan 
huis. Daarnaast kunnen senioren in 
beweging blijven via wekelijkse online 
fi tnesslessen en ook ons Taalmaatjes 
Online project is erg populair. Hierbij 
koppelen we senioren uit Almere aan 
‘nieuwe Nederlanders’ om op een 
laagdrempelige manier Nederlands met 

elkaar te praten door te videobellen en zo dus ook 
meteen iets voor een ander te betekenen en je eigen 
wereld te verbreden. 
Senioren die het leuk lijkt om hier ook aan deel te 
nemen, zijn meer dan welkom om zich bij ons aan 
te sluiten. Aanmelden kan via de website of door ons 
te bellen.”

Activiteiten & diensten
voor senioren in Almere

COMPUTERCURSSUSEN

BRUISENDE/ZAKEN
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MET EEN 
ZONNEBRIL 

VERMINDER JE 
DE KANS OP 

KRAAIENPOOTJES

BRUIST/MODE

Ga jij deze zomer voor een nieuwe zonnebril? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

voldoende hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je 
juist een zonnebril op sterkte nodig hebt.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen in jouw bril niet alleen 
mooi zijn, maar ook nog een reden hebben? Gele 
glazen verscherpen bijvoorbeeld het zicht. Bruine en 
grijze glazen verminderen de felheid van het licht. 
Groene glazen zijn vooral prettig wanneer je veel 
buiten bent.  Ze zijn kleurneutraal en voorkomen 
vermoeide ogen. En roze glazen in een zonnebril 
maken het zicht veel helderder. Daarnaast staat een 
roze zonnebril natuurlijk geweldig bij jouw outfi t!

Voor de kids
In welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het 
zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen 
voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het 
hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder 
enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. 
Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje 
met uv-fi lter.

Schijnt de zon?
Draag een zonnebril!

Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede 
zonnebril heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het 
opschrift 100% UV-bescherming. Check dit voor je 
een bril koopt.

Ook goed voor je huid
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het 
passen van een nieuwe zonnebril dus op dat deze 
breed genoeg is om ook de huid rond je ogen 
voldoende te beschermen. Dit verkleint de kans op 
huidveroudering.

Sterk staaltje
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte 
genomen.’ Misschien wel de belangrijkste tip voordat 
je een zonnebril gaat uitzoeken: laat je ogen 
opmeten.  Daarna kan de opticien bepalen of je 

Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook cool 
uit moet zien, dient zo'n bril in de eerste plaats om je ogen te beschermen tegen de uv-stralen 

van de zon. Waar moet je rekening mee houden bij de aanschaf van een goede zonnebril?
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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 zonder 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

info@ab-ire.nl  |  06 -130 66 332 | 036-534 9000  |  www.ab-ire.nl

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Wat heb jij dit jaar met je tijd 
gedaan? Het is niet dat je te weinig 
tijd hebt, maar misschien weet je er 
niet goed mee om te gaan. Kun je 
geen prioriteiten stellen, kun je niet 
de juiste keuzes maken, durf je geen 
‘nee’ te zeggen?  

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je 
doet met de tijd die je is gegeven. Wijze uitspraak 
van Gandalf (Lord of the Rings). Hoeveel zomers 
heb je nog te gaan, hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met 
aandacht over na te denken. Wat heb jij het 
afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. 
Het is dus van belang hoe jij ermee omgaat. En 
onthoud: dit leven heeft een deadline. Je toekomst 
wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Michael  Pilarczyk
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur en bak de 
parelcouscous in 1 minuut bruin.

Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook. 
Dek de pan af en kook op een laag vuur in 8 tot 10 minuten 
gaar. Roer af en toe in de pan tot de vloeistof volledig is 
opgenomen. 

Leg de couscous op een bord en laat het afkoelen. Hak de 
peterselie en de dille en meng deze samen met het 
grapefruitsap en de olijfolie in een kom. Voeg naar smaak 
zout en peper toe.

Snipper de rode ui en voeg deze samen met de couscous, 
rucola, de verkruimelde fetakaas en de in schijfjes gesneden 
komkommer toe aan de slakom. Roer het geheel voorzichtig 
door en voeg tenslotte de zalm toe.
Smakelijk eten!

4 PERSONEN - 15 MINUTEN

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde 
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme 

zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken. 

Couscoussalade 
met gerookte zalm

INGREDIËNTEN
30 ml boter

250 ml parelcouscous
500 ml groentebouillon

60 ml peterselie
1 eetlepel dille 

60 ml grapefruitsap
3 eetlepels olijfolie

zout en peper
1 kleine rode ui

500 ml rucola
100 gr fetakaas

1/4 komkommer
400 gr gerookte zalm
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PUZZELPAGINA

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij 
weer lekker kunt puzzelen. Op je 

balkon, in de tuin of heerlijk op je 
ligbedje aan het strand.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand zomer.
De oplossing van vorige maand was vaders.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-4-6.

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

PUZZELPAGINA Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket

bloesem 
zacht 
perzik
zeep

schuim 
wassen
lichaam
aroma

  

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Maak kans op een

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.almere-bruist.nl
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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

40


