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VOLG ONS OOK OP 
FACEBOOK & INSTAGRAM

Net zoals elk persoon uniek is, geldt 
dat ook voor je haar. Wat de beste 
verzorging is voor jouw haar is dan ook 
heel persoonlijk. De stylisten van VRIS 
Kappers kunnen je adviseren welke 
verzorging het beste bij jouw haar past. 
Heb jij droog en futloos haar? Of is het 
juist heel vaak vet? En welk kapsel past 
nu het beste bij je gezicht? We helpen 
je graag!

Een afspraak maken kan snel online op 
www.vriskappers.nl of bel gerust met 
onze salon. Wij helpen je graag met het 
inplannen van een afspraak.

MODELLEN: SVEN & LILIAN
HAAR & MAKE-UP: MARIJKE MIN

FOTOGRAAF: JASPER HOF

INVEST IN YOUR HAIR. 
YOU WEAR IT EVERY DAY!

Liefs Team 
Vriskappers 

Marijke, Marit, 
Naomi, Lisa, Noa, 

Mexx, Didi



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

Het Nabestaandenloket
ondersteunt de nabestaanden

Ligthart Uitvaartzorg biedt meer dan alleen de uitvaart. Mirelle Draaijer 
is een samenwerking aangegaan met het Nabestaandenloket. Het 

Nabestaandenloket is een dienst voor het opzeggen van abonnementen 
van een overledene en biedt inzichten en ondersteuning bij het 

afhandelen van de nalatenschap.

Na het overlijden van uw dierbare komt er 
een periode van gemis en het verwerken. 
De afwikkeling van de administratie en 
de erfenis kan als een berg aanvoelen, 
zeker in deze periode, maar het 
nabestaandenloket kan hierbij helpen. 
Zij hebben een overzichtelijk systeem 
ontwikkeld waarmee u abonnementen, 
accounts en contracten kunt stopzetten 
of overnemen. Hierbij zijn wachtwoorden, 
gebruikersnamen en klantnummers niet 
nodig. Het bespaart veel administratief 
werk en ergernis. Dit geeft meer rust en 
ruimte in deze emotionele periode van het 
leven.

U kunt bij deze service denken aan een 
heel breed pakket van opzeggingen 
of overnamen zoals: verzekeringen, 
bankzaken, goede doelen, loterijen, social 

media, telefonie, abonnementen, krant, tv, 
waterschap en vele andere organisaties.

Werkwijze met Nabestaandenloket
Indien u als nabestaanden gebruik wilt 
maken van dit loket, ontvangt u van 
ons een inlogcode. Het fi lmpje op de 
site (https://ligthartuitvaartzorg.nl/voor-
nabestaanden/) laat zien hoe het werkt. 
Bovendien kunt u met al uw vragen terecht 
bij het Nabestaandenloket via de telefoon 
en chat.

Met het Nabestaandenloket breiden wij 
onze persoonlijke begeleiding van Ligthart 
Uitvaartzorg uit met de expertise over 
het afwikkelen van de nalatenschap. Zo 
kunnen wij u als nabestaanden bij het 
volledige traject ook na een overlijden 
blijven ondersteunen.

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.’



COLOFON
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 - Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Jan van Aalzum
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/dezaanstreekbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan.  
De Zaanstreek Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland 
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van 
glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

DE ZAANSTREEK

ZAANDAM

AMSTERDAM-NOORD

KROMMENIE

ASSENDELFT

KOOG AAN DE ZAAN

WORMER

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 Alkmaar Bruist en Haarlem Bruist.

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

WATER SCHEELT 
VEEL CALORIEËN
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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 
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Zaanweg 99, Wormerveer  |  075 6151447  |  info@ydeeatelier.nl  |  www.ydeeatelier.nl

KLEINSCHALIGE 
DAGBESTEDING 
MET EEN DOEL

WINKEL
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.

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.

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.

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

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 voor cliënten die dit  

 leuk vinden.

DOELGROEPEN
Wij bieden dagbesteding aan een kwetsbare 
doelgroep, denk hierbij aan mensen die eenzaam 
zijn, kampen met psychische problemen, 
verstandelijke beperkingen in de breedste zin of 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ydee 
Atelier beschikt over een toilet voor mindervaliden. 
Daarnaast is ons pand volledig drempelvrij. Hierdoor 
kunnen ook mensen met een rolstoel, rollator of zelfs 
een scootmobiel zonder problemen naar binnen.

Groepen worden gecoördineerd en ondersteund door 
een aantal gediplomeerde activiteitenbegeleiders. 
Ter ondersteuning van het team werkt er bij Ydee 
Atelier een aantal ervaringsdeskundigen. In overleg 
met cliënten wordt bepaald wat de werkzaamheden 
zullen zijn, passend bij eigen wensen, kunnen, 
interesses en kwaliteiten, aansluitend bij bijvoorbeeld 
doelen tot participatie en activering vanuit de 
individuele begeleiding. Cliënten kunnen altijd zelf 
met goede, leuke ideeën komen! Ze kunnen ook 
rouleren in werkzaamheden, afhankelijk van ruimte 
in deze groepen.

YDEE
Atelier

WIJ ZIJN VERHUISD!Je vindt ons op Zaanweg 99 te Wormerveer
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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. #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 ZYXWV
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SHOPPING/NEWSSHOPPING/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.com

boek van Faya Lourens. 

Faya niet alleen aandacht aan voeding, sport en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

 van Nederland Bruist en van het magazine

boek van Faya Lourens. 

Faya niet alleen aandacht aan 

verhalen van mensen die haar 

Doe
mee en 
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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. 
14



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.

ZYXWV
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Wandelweg 3, Wormerveer  |  075-2047020  |  info@mondzorgwandelweg.nl  |  www.mondzorgwandelweg.nl

Het bleken van tanden heeft tot doel 
de tandkleur witter te maken. In de 
loop der jaren zullen uw tanden en 
kiezen verkleuren door sigaretten, 

koffi e, thee, rode wijn, et cetera. Dit 
worden extrinsieke verkleuringen 

genoemd. Hierdoor zullen met het 
ouder worden de tanden verkleuren 

en/of donkerder worden.

In sommige gevallen zijn de tanden door 
medicijngebruik en/of ontwikkelingsstoornissen 
al verkleurd bij het doorbreken. Dit worden 
intrinsieke verkleuringen genoemd.

Vroeger werd dit soms opgelost door kronen te maken. 
Tegenwoordig kan bleken een goede uitkomst bieden. Het bleken 
van tanden heeft tot doel de tandkleur witter te maken. Bleken 
wordt nu al vele jaren succesvol toegepast bij verkleurde tanden en 
kiezen. Er zijn verschillende systemen om te bleken. Afhankelijk 
van uw situatie kunnen wij de juiste methode voor u bepalen.

Al uw vragen kunnen wij beantwoorden tijdens een consult. Voor 
het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen 
met de praktijk. 

Kijk voor meer 
informatie op de 
website of bel naar 
075-2047020.

Wilt u uw 
tanden laten 
bleken? vanaf 

€ 99,-

17



En Tanja kan het weten. Als steps- en 
aerobics instructrice kwam ze zo’n 
achttien jaar geleden bij de fysio terecht 
met een bilspier blessure. “Hoeveel ik 
destijds ook al sportte, die fysio raadde mij 
stabiliteitstraining aan en dan specifi ek 
pilates. Niet mijn ding”, was Tanja’s eerste 
reactie. “Ik was van het dansen en 
springen.” Desondanks besloot ze toch om 
zich eens in pilates te verdiepen. 
Helemaal toen de fysio haar vroeg of het 
iets voor haar was om medisch fi tness te 
gaan geven in een zaaltje in zijn praktijk. 

“Iets wat ik wel zag zitten en dankzij de 
opleiding die ik voor het geven van medisch 
fi tness volgde bij Fysio Physics kwam ik 
wederom met pilates in aanraking. Vandaar 
dat ik naast de medisch fi tness ook startte 
met een pilates klasje. En dat pakte 
ontzettend leuk uit…”

Locatie
Zo leuk zelfs dat ze nooit meer is gestopt met 
het geven van pilates lessen. In eerste instan-
tie dus vanuit de fysiotherapiepraktijk, maar 
sinds een jaar of zestien vanuit haar eigen 

“Pilates is géén yoga”, Tanja Ossen kan het niet vaak genoeg 
benadrukken. Wat pilates dan wel is, laat ze je maar al te graag zien 
in haar eigen pilates studio in Wormer: Tanja Sports House of 
Pilates. “En reken maar dat je nooit meer anders wilt als je eenmaal 
pilates hebt geprobeerd”, lacht ze.

MET PILATES
Kom in beweging

BRUISENDE/TOPPER

MET PILATES

1918



pilates studio. “In de loop der jaren zijn we 
steeds verder gegroeid en daardoor ook een 
paar keer van locatie veranderd omdat we 
letterlijk te groot werden voor de ruimte die we 
hadden. Waar ik nu zit, op de derde verdieping 
van Pakhuis Saigon, heb ik twee oefenzalen en 
zes reformer banken tot mijn beschikking. 
Ideaal! Maar als het aan mij ligt mogen we nog 
veel verder groeien”, lacht ze. “Want iedereen, 
jong, oud, man en vrouw, kan baat hebben bij 
pilates!”

Wat is pilates?
Maar wat is pilates dan eigenlijk precies? ‘Het is 
een trainingsmethode waarbij houding, 
coördinatie, stabiliteit, ademhaling en focus op 
lichaam en geest het uitgangspunt is; een 
effectieve work-out die spiergroepen tegelijk 
versterkt en rekt om een evenwichtig en soepel 
lichaam te krijgen’, valt op internet te lezen. 
“Het is een lichaamsbeweging om lichamelijke 
klachten weg te nemen door het lichaam in zijn 
totaliteit te benaderen”, vult Tanja aan. “Een 
schouder kan bijvoorbeeld vanuit een litteken in 
de buik problemen ervaren. We kijken dus 
verder en groter en gaan met de nieuwste 
inzichten met je klachten aan de slag. Dit 
gebeurt trouwens ook regelmatig in samenwer-
king met de fysiotherapeut. Samen komen we 
verder!” Dit betekent overigens niet dat je per se 
klachten moet hebben om aan pilates te kunnen 
doen. “Integendeel, zoals gezegd is het goed 
voor iedereen. Bewegen is immers altijd goed 
en door het beoefenen van pilates kun je 
bovendien je prestaties bij andere sporten 

verbeteren, bijvoorbeeld doordat je spieren er 
soepeler van worden.” Iets waar ook in de 
topsportwereld al gebruik van wordt gemaakt. “Zo 
heb ik zelf ook een tijdje de voetballers van Ajax 
mogen ‘trainen’”, glimlacht Tanja.

Ervaar het zelf
In plaats van te lezen over pilates, raadt Tanja het 
iedereen vooral aan om het gewoon eens zelf te 
komen ervaren. “In onze studio bieden we lessen 
voor diverse doelgroepen. Van zwangerschapspi-
lates tot power pilates en van medical pilates tot 

BRUISENDE/TOPPER

Tanja Sports House of Pilates  |  Pakhuis Saigon
Eigenaar: Tanja Ossen
Veerdijk 40E, Wormer  |  06-11017594  |  www.tanjasports.nl

aerial pilates, oftewel pilates in de doeken. Op 
onze website is een compleet overzicht te vinden 
van het lesaanbod. Elke les wordt gegeven door 
een enthousiaste en deskundige instructeur. 
Hiervoor werk ik samen met vier andere 
instructeurs en zelf geef ik ook zo’n zestien uur in 
de week les. Ook na al die jaren vind ik het nog 
altijd heerlijk om te doen. Het menselijk lichaam 
fascineert mij nu eenmaal en ik leer er nog steeds 
nieuwe dingen bij. Ook doordat ik mij regelmatig 
bij laat scholen zodat je zeker weet dat je bij ons 
in deskundige handen bent.”
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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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Lambert Meliszstraat 29A, Westzaan  |  info@fi onaskapsalon.nl  |  www.fi onaskapsalon.nl

Eerlijk en vrijblijvend advies? Neem dan contact op met Fiona’s Kapsalon & Haarwerken via 06-24304074

Eerlijk advies en hulp bij 
haarverlies door 
chemotherapie, alopecia 
of ander haarverlies.
Erkend Haarwerk 
specialist, dus 
aangesloten bij alle 
zorgverzekeraars 
waardoor vergoeding 
mogelijk is!

Nieuwsgierig? 
Voor meer informatie, 
bel 06-24304074

Altijd ruim 
80 mutsjes op 
voorraad, dus 
genoeg keuze!

Met (tijdelijk) haarverlies en 
hoofdhuidproblemen kunt u terecht bij

Wij zijn gespecialiseerd in volledig onzichtbare oplossingen voor zowel dames als heren.

U kunt onder andere bij ons 
terecht voor:

• Haarproblemen door 
medicijngebruik of stress

• Kaalheid bij mannen & vrouwen
• Haarverlies door 

overgangsklachten
• Alopecia (kale plekken)
• Haaruitval door chemotherapie
• Dermatologische 

haarproblemen (bv eczeem)
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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.

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

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
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WIE HEEFT ER NOU GEEN GOEDE HERINNERING AAN DE GYMLES VAN DE BASISSCHOOL?
Wij werken alleen met professionals op het gebied van lichamelijke opvoeding. Tijdens de lessen 
bieden wij uiterst veilige, gestructureerde en vooral leuke sportlessen aan. Onze lessen worden 
op basis van twee maal per week aangeboden.

meer dan een 
trainer

Ons team

GYM VAN TOEN  |  06-22663775 
info@gymvantoen.nl  |  www.gymvantoen.nl

Schrijf je nu in 
voor een 
proefles

SAMENWERKEN PROFFESIONEEL VARIATIE
Door goede samenwerking 

kunnen wij nieuwe lesstof snel 
toepassen in het programma.

Wij werken alleen met de beste 
docenten vanuit het basis- en 

voortgezet onderwijs.

Elke week bieden wij andere 
lesstof aan waardoor het voor 
iedereen leuk is en leuk blijft!

HET IS DE KUNST OM IN DE LESSEN VOLDOENDE UITDAGING TE 
BIEDEN op ieder niveau, voor jong en oud. Ieder 
lichaam is immers anders. Mede om die reden 
worden onze lessen verzorgd door geschoolde 
docenten. Trefbal, touwklimmen, bokspringen, 
ringzwaaien, handstand, basketbal, volleybal... Het 
komt allemaal terug. Door te zorgen voor veel variatie 
in de lessen, houden we je gemotiveerd en kost 
het je geen enkele moeite om het vol te 
houden. Heb jij ook goede herinneringen 
aan de gymles van vroeger? 

Ewoud van Dulken
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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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Alledaags aan het Zuideinde 142, Koog aan de Zaan  |  Woensdag t/m zaterdag - 10:00 t/m 17:00 uur               06 175 17 222  |  info@alledaagsenbijzonder.nl   |    /alledaagsbijzonder   |     /alledaags.bijzonder.3

Welkom in de winkel in gebruikte Alledaagse & Bijzondere 
spullen, zoals bestek en servies, keukenspullen, meubelen, 
witgoed en woonaccessoires tot vintage designmeubelen uit 
de jaren vijftig tot en met tachtig. Onze collecties bestaan uit 
originele objecten.

Vintage bijzettafel Servies Dvd’s

DE WINKEL VAN ALLEDAAGSE 
& BIJZONDERE SPULLEN& BIJZONDERE SPULLEN& BIJZONDERE SPULLEN

van vroeger tot nu!
Bekijk ons 

nieuwe aanbod 
op Marktplaats 
en Facebook!

Alledaags aan het Zuideinde 142, Koog aan de Zaan  |  Woensdag t/m zaterdag - 10:00 t/m 17:00 uur               06 175 17 222  |  info@alledaagsenbijzonder.nl   |    /alledaagsbijzonder   |     /alledaags.bijzonder.3

Designmeubelen Potten, pannen, schalen Witgoed en bruingoed

KIJKEN, KOPEN EN SNUFFELEN
In onze Alledaags tref je uiteenlopende artikelen aan 
die zijn ontdekt op rommelmarkten, antiekmarkten 
of in tweedehands winkels. Tevens verkopen wij 
exclusieve designartikelen en stijliconen uit de 
vorige eeuw. Kortom, voor alledaags, retro, vintage 
en design moet je bij Alledaags & Bijzonder zijn.

TWEEDE OF DERDE LEVEN
Onze artikelen hebben een geschiedenis die een tweede 
of zelfs derde leven verdient. Van antiek tot curiosa 
en van kunst tot kitsch. Daarnaast vind je hier ook 
witgoedartikelen. Kijk eens rustig rond of er ook voor jou 
iets alledaags of bijzonders tussen zit. En kom vooral nog 
eens terug, want het aanbod wisselt regelmatig.

KIJKEN, KOPEN EN SNUFFELEN
van vroeger tot nu!

Keukenspullen
Vintage
Woonaccessoires
Antiek
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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!

Voor de échte
 pizzaliefhebber!

De Pizzabakkers Zaandam  |  Dam 36, Zaandam  |  075-6150194  |  www.depizzabakkers.nl/zaandam
3332



1. Hydaluron tinted Lip™ van Indeed, € 19,95  www.douglas.nl  
2. Rouge Volupté Shine van YSL, € 38,75  www.debijenkorf.nl

3. Alibi van Oscar de la Renta, vanaf € 45,-  4. Nagellak van essie, € 9,99  www.essie.nl
5. Lip Laquer Luxe Matte van Tom Ford, € 57,-  www.debijenkorf.nl

6. Vinted beach eyeshadow palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
7. Bas Kosters x Zenner Borstel anti-klit TeeWee (vanaf 9 juli), € 9,99  www.zenner.nl
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En dan is het zomer!
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8. Body Sunscreen SPF 50 van Patyka, € 33,-  www.skins.nl
9. Mineral Sun Care Compact UVA/UVB 30 van Clarins, € 38,75  www.clarins.nl 

10. Cocktail edition van Pepe Jeans, For Him en For Her, vanaf € 26,95  www.douglas.nl 
 11. Spritz Veneziano Douchegel van Tutto Tondo, € 18,-  www.douglas.nl

12.Paula’s Ibiza van Loewe, € 78,50  www.debijenkorf.nl
13. Refresh and Revive Aftersun van V-Sun, € 9,95  www.skins.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het zomer! Wat hebben we lang moeten wachten op 
de zomer! We hebben gewoon het voorjaar 
overgeslagen. Daarom, geniet ervan!
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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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Een gezond gebit begint bij Studio Kies
Studio Kies is een nieuwe tandartspraktijk aan de 
Rode Ring 5  in Assendelft. Iedereen, van jong tot 
oud, is van harte welkom in de praktijk. We bieden 
een professionele tandheelkundige behandeling 
in een prettige sfeer. Je wordt altijd door dezelfde 
tandarts geholpen, dat helpt om je bij de tandarts 
snel op je gemak te voelen.

RODE RING 5, ASSENDELFT  |  075-2400040  |  INFO@STUDIOKIES.NL
WWW.STUDIOKIES.NL

In onze praktijk houden we rekening met jouw 
gevoelens en wensen. We weten dat niemand het 
echt leuk vindt om de tandarts te bezoeken, maar wij 
zorgen ervoor dat je toch met een positief gevoel de 
praktijk weer verlaat.

Wil jij ook een positieve ervaring? Kom eens langs 
om kennis te maken of schrijf je meteen in via het 
formulier op onze website. Tot snel!

VAN MOSSEL ZEKERHEID #3: 

DE SCHERPSTE PRIJS
VOOR TOPKWALITEIT

kijk zelf op: www.vanmossel.nl/occasions voor meer dan 6000 occasions!

Adv. 1-1 pag. Topkwaliteit  BRUIST.indd   1 07-05-2021   11:52
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LOOKING/GOOD

Geniet van de zon, maar 
doe het veilig

Laat de huid eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
Zoek de schaduw op tussen twaalf en drie ‘s middags, 
de zon is dan het sterkst.

Draag beschermende kleding. Donkere en dicht geweven 
stoffen laten minder uv-straling door. Je kunt dit zelf 
controleren door de stof tegen het licht te houden. 
Draag in de volle zon een pet of hoed om een zonnesteek 
te voorkomen.

Bescherm je huid met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen, waar de stralen intenser zijn.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee 
uur weer opnieuw insmeren. Houd kinderen jonger dan 
een jaar altijd uit de directe zon en gebruik voor hun tere 
huid minstens factor 30.

Zonnebrillen zijn meer dan een fashion item. Het dragen 
van een zonnebril met uv-werende glazen op zomerse 
dagen is belangrijk om onze gevoelige ogen te 
beschermen tegen de zon. En dat is voor ons weer een 
goede reden om deze zomer een nieuwe, hippe zonnebril 
aan te schaffen!

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je verbrandt 
en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 

Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

Dé fotograaf voor uw bruids-, jubileum-, portret-, social media-, 
interieur- of bedrijfsfoto’s. Tevens voor het retoucheren van oude 
foto’s. Ook vindt u op mijn website een groot aanbod van Foto Art.

Nieuwsgierig naar wat ik voor u kan betekenen?
Neem dan contact met me op!

Geerling Fotografie  |  info@geerlingfotografie.nl  |  06 55 89 37 54  |  www.geerlingfotografie.nl

Op zoek naar 
een goede 
fotograaf?

 Bruids-
reportage vanaf € 500,- Love of model shoot vanaf € 75,-

10464
YORDANKA BONEVA

10464
YORDANKA BONEVA

Yordanka Boneva Schoonmaakbedrijf  |  06-85122406

 Groot en klein 
 Yordanka pakt zowel grotere als kleinere projecten 
aan. “Ik heb een team enthousiaste meiden om 
me heen verzameld waar ik helemaal op kan 
vertrouwen. Die kan ik inzetten als dat nodig is. Of 
het werk nu in de ochtend, middag of avond moet 
gebeuren, het kan allemaal.” 

Hulp nodig met de 
schoonmaak?

10464
YORDANKA BONEVA

 Yordanka hanteert voor bedrijven een tarief tussen de € 18,- en € 20,- (excl. btw). Voor particulieren is het tarief in overleg. Neem vooral contact op via 06-85122406 om te kijken wat zij voor je kan betekenen! 
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 Wij knippen al ruim twintig jaar krullend haar met de CURLSYS© 
kniptechniek en dankzij intensieve trainingen en jaarlijkse masterclasses 
zijn we inmiddels één van de weinige CURLSYS©Mastercircle Members 
in Nederland. Je krullen zijn bij ons dus in veilige handen. 

 De ene krul is de andere niet   
 Bij een CURLSYS®-behandeling wordt gekeken wat voor soort krul je 
hebt en wat deze nodig heeft om het best tot zijn recht te komen 
(ondersteuning, lucht, volume et cetetera). Na een CURLSYS®-
behandeling zullen je krullen beter blijven zitten, minder pluizen, beter 
bundelen en makkelijker hanteerbaar zijn. De producten die tijdens de 
behandeling gebruikt worden zijn afgestemd op het soort krul die je 
hebt. 

Curly Girl-methode
Ben je een Curly Girl? Wees dan gerust. Wij zijn op de hoogte van deze 
methode en hebben in de salon genoeg producten die voldoen aan 
CG-voorwaarden. 

Nieuwsgierig? Kijk op onze website voor meer informatie, foto’s en 
het maken van een afspraak: 
www.leeringenpartners.nl/kapsalon/curlsys/. 

HET KNIPPEN VAN KRULLEND HAAR... EEN VAK APART

Zuiddijk 139  |  Zaandam  |  075-6163875  |  www.leeringenpartners.nl

Als je krullen hebt, dan heb je waarschijnlijk al ondervonden dat het 
knippen van je haar een uitdaging kan zijn. Wordt er bij het knippen 
geen rekening gehouden met je krullen, dan kan je na afl oop 
pluizend haar hebben of krullen die niet meer mooi bundelen. 
Het knippen van krullend haar is een vak apart en laten wij daar nu 
juist in gespecialiseerd zijn!

BOUTIQUE HOTEL 
Ontspannen en genieten bij

Wij zijn nog steeds te boeken als je er toch even uit wilt. Alle kamers zijn 
voorzien van een bureau zodat je hier eventueel ook rustig zou kunnen werken.

No.43
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Gespecialiseerd in het (her)stofferen 
van banken, stoelen en fauteuils, 
zowel klassiek, modern als design. 
Ook kunt u bij Laura terecht voor 
het repareren, restaureren en laten 
maken van meubels.

Zeilenmakersstraat 1d, Westzaan  |  06 155 989 30  |  www.lauradivera.nl

Vakmanschap, 
liefde en 
aandacht voor 
meubels

COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

Als de mondkapjes afgaan
Er wordt in de media gefl uisterd dat straks bij het beëindigen van de COVID-maatregelen ook 
het dragen van de mondkapjes niet langer nodig is. Hoe leuk zou het dan zijn om uw gebit 

weer te laten zien als het er gezond, schoon en misschien wel witter uitziet dan ooit. Dus voor 
die tijd een bleekbehandeling kan een goed idee zijn. 

Daarom bieden wij in de maanden juli en augustus 
onze bleekbehandeling aan met 10% korting.

In eerste instantie staat bij ons de gezondheid van het 
gebit voorop, maar een mooi wit gebit ziet er gewoon 
fraai uit. Er zijn heel veel methodes om je gebit witter 
te maken, maar daar zijn ook heel veel schadelijke 
materialen bij. Het is dus altijd verstandig om dit via uw 
tandarts of mondhygiënist te doen. Na lang onderzoek 
hebben wij een bleekmethode gevonden die veilig is en 
een mooi resultaat geeft. 

De behandeling: allereerst moeten we er samen voor 
zorgen dat het gebit, dus vooral ook het tandvlees, 
gezond is en bespreken we of de bleekbehandeling 
voor uw gebit geschikt is. Daarna maken we afdrukken 
van uw gebit zodat er gepersonaliseerde bitjes gemaakt 
kunnen worden. Tijdens een volgende afspraak reinigen 
wij het gebit en krijgt u de materialen mee naar huis 
om thuis in een aantal dagen het gewenste resultaat te 
bereiken en krijgt u van ons de instructies hieromtrent. 
Het gebit zal zo’n 3 à 4 tinten lichter worden, wat na 
verloop van tijd wel iets terug zal lopen, afhankelijk 
van het tandglazuur en eet-, drink- en eventuele 
rookgewoonten. Het mooie is dan dat het thuis met de 
bitjes en de bleekgel weer opgefrist kan worden. 

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

De verzekering vergoedt de bleekbehandeling niet, 
maar de mondhygiënebehandeling die daaraan vooraf 
gaat wel geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende 
tandartsverzekering. 

Bekijk onze vernieuwde website en volg ons op 
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Yaz Beautyhouse  |  Wandelweg 110-B, Wormerveer
075-2026403  |  info@yazbh.nl  |  www.yazbh.nl

SNEL VAN 
ONGEWENSTE 
HAARTJES AF?
Probeer nu een 
laserbehandeling bij 
YAZ Beauty House en 
laat ongewenste haartjes 
defi nitief verwijderen.

- 100% pijnloos
- Defi nitief 
- Voor mannen en vrouwen
- 75% sneller resultaat dan IPL
- Alle huidtypen 

www.carosorganizing.nl  |  06-50556311  |  info@carosorganizing.nl

Ben je het overzicht kwijt door alle mappen, 
paperassen en de continue stroom e-mails? 
Wil je nu tijd gaan besteden aan de zaken die 
echt belangrijk zijn? Dan is het tijd om een 
professional organizer in te schakelen.

In een één-op-ééntraining gaan we samen kijken naar 
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
binnen het bedrijf om zo meer overzicht, structuur en 
tijd te creëren.tijd te creëren.

Papieren worden concrete actiesTijdswinst
Duidelijke, gestructureerde mailboxWerkzaamheden worden weer inzichtelijk wat het makkelijker maakt om werk over. te dragen aan eventuele collega’s

Resultaten

Je zaak we�  �  � de?

WIL JE 
WETEN WAT 

CARO’S ORGANIZING 
VOOR JOU KAN 
BETEKENEN?

NEEM DAN NU 
CONTACT MET 

MIJ OP!

Vermijd drukte.
#HOUDVOL

Blijf thuis.
#HOUDVOL

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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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

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 
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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.

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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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 pakket 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.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




