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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 één 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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fi t20 Almere
Transistorstraat 71D 

1322 CK Almere
036-8200276

www.fi t20.nl

fi t20 zorgt voor een overdraagbare 
conditie, wij noemen dat ook wel de 
fi t20-conditie. Ga je trainen voor een 
marathon dan krijg je een ‘marathon’-
conditie. Supergoed om een marathon 
te lopen maar niet goed als je wilt 
sprinten. Of de elfstedentocht wilt 
schaatsen of de tenniscompetitie wilt 
winnen. Je moet daar anders voor 
trainen. Daarom moeten atleten die een 
triathlon doen (zwemmen, fi etsen en 
rennen) voor ieder apart onderdeel een 
aparte conditie opbouwen. Voor iedere 
verschillende sport heb je specifi eke 

fi t20 en marathon
Als je een marathon wilt lopen, is de fi t20 training 
dan voldoende? Om deze vraag te beantwoorden 
moet je het verschil begrijpen tussen trainen voor je 
gezondheid en trainen voor een bepaalde sportieve 
prestatie of een bepaald sportdoel.

vaardigheden en een specifi eke 
conditie nodig, en die moet je trainen.
fi t20 zorgt voor een toename van kracht 
en voor een overdraagbare conditie. 
Dit legt een fundament onder je hele 
leven en je gezondheid. Oók als je een 
marathon wilt lopen. Dat zal bij het 
marathon lopen merkbaar zijn als meer 
kracht in je lichaam, meer snelheid in 
je benen en veel minder blessureleed. 
Je moet dan nog wel apart trainen 
voor je marathon-vaardigheden en je 
marathon-conditie.

Met een GRATIS proefl es ervaar jij het zelf! Vraag hier je 
gratis proefl es aan: https://fi t20Almere.nl/gratis-ervaren/
Of bel naar: 036-8200276



VOORWOORD/OKTOBER

Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips, 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
René Moes

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-19629221

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook ’t Gooi Bruist en De Zaanstreek Bruist.
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ALMERE

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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BRUIST/WONEN

Wil je je woning een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens onder handen te nemen, 
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het 

aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

Een rijkelijke beloning
• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef 

ze allemaal een kwast. Een nieuwe verfl aag
 geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee 

om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
 één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of, voor de luxe mensen onder 

ons, koop nieuwe gordijnen. Houd rekening
 met de kleur in de rest van je woning. Pas 

daarom goed op met donkere gordijnen, die 
zijn alleen mooi als er veel licht binnenvalt.

• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop 
maken als je zelf wilt, maar als je het goed wilt 
wil aanpakken, koop je nieuwe meubels of laat 
je oude meubels opnieuw stofferen.

• Voor de fi nishing touch schaf je leuke 
accessoires aan die helemaal passen in het 
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke 
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het 
graag wilt!

Pimp je woning!

Een goede voorbereiding…
•  Bedenk van tevoren wat je wilt en welke stijl je 

aan wilt houden. Het is zonde van je tijd als je 
er achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is 
wat eigenlijk bij je past.

• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt. 
Controleer of je saldo voldoende is en bekijk of 
het voldoende is voor alle materialen die je aan 
gaat schaffen.

• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te 
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en

 opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de 

ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
 Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en 

de tegenovergestelde wand licht houdt,
 maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een 

objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
 resultaat is het raadzaam een professional te 

raadplegen.

JE HUIS 
WEER ALS 
NIEUW!

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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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. 
U bent van harte welkom!

Een mooi rouwboeket is een prachtige manier om een laatste groet te uiten. 
Onze bloemisten weten als geen ander dat de keuze van bloemen voor een 
begrafenis of crematie met veel zorg en respect dient te gebeuren. Onze 
rouwboeketten maken we daarom met de grootste zorg.

Wij zijn van mening dat een afscheid van een dierbare iets is dat je 
maar éénmaal kunt doen en dan wil je dit zo goed mogelijk doen! Uw 
rouwstuk wordt te allen tijde met verse bloemen opgestoken.

Een persoonlijk 
afscheid?

Laat het over aan de specialist!

DE DONKERE DAGEN KOMEN ER WEER AAN 

Word jij onze 

nieuwe bruisende 
vrijgezel?
Meld je dan nu aan!

Ben jij net als deze vrijgezellen ook liever gezellig samen met Kerst?

Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!

nieuwe bruisende 
vrijgezel?
Meld je dan nu aan!Meld je dan nu aan!

nieuwe bruisende 
vrijgezel?
Meld je dan nu aan!Meld je dan nu aan!

Ben jij liever gezellig samen? En al helemaal in de aankomende 
donkere dagen? Geef je dan nu op als Bruisende Vrijgezel en wie 
weet vind je wel de liefde van je leven! Wij gunnen iedereen de 

liefde, daarom helpen wij graag een handje door samen met jou op 
zoek te gaan naar een match! 
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SHOPPING/NEWS
LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-

SHOPPING/NEWS

*LEZERSACTIES 
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. 

de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

CREAMY LIKEUR
Met de volle, tropische smaak van de 
Marula vruchten is Amarula likeur het 

perfecte drankje voor iedereen die van een 
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische 

smaak met tonen van chocolade en 
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met 

een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

CHEF BAKER
Kenwood introduceert de nieuwe Titanium 
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de 

bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal 
en een dubbele mengkom. Ook is het design 

aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.

www.kenwoodworld.com

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens.

DE GEUR VAN ALMERE
In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes 
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken. 

Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de 
impact van geur is voor je beleving. Naast 

huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook 
de geur van Almere weten te vangen in een 
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl      

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. #KILLERBODY

Doe
mee en 

win

Kleurrijke Herfst!

ZYXWV

UTSRQPO
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LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-
Anti-aging peeling van Perris 
Swiss Laboratory, geschikt voor 
alle huidtypen voor een optimaal 
resultaat. Werkt liftend en 
verstevigend en maakt de huid 
gladder en soepeler. Fijne lijntjes 
worden minder zichtbaar. Bevat 
99% natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 
www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

LEZERSACTIE*
Maak kans op
een echte Levy.

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

honing voor hen kan doen.
www.manukadoctor.nl          

win

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

Eén van Nederlands grootste online 
content creators - Levy van Wilgen 
- lanceerde onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en 
boxers in de kleuren wit, zwart en 
groen, met veel leuke details. 
www.levy-store.com  TAG #LEVY

Kleurrijke
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PLUK
DE DAG
EN ZET HEM IN EEN 
MOOIE VAAS

meijswonen.com
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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!

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 mooie 
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/DATJESDITJES/DATJES

Je huis opnieuw inrichten kan 
helpen om je echt thuis te voelen.

   Planten helpen de luchtkwaliteit 
 te verbeteren, maar zorgen ook voor 
  een betere akoestiek.

     Met mooie kussens geef je sfeer
       aan je huis. Zo kun je de woon- of 
 slaapkamer in één keer een totaal    
 andere uitstraling geven. 
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal

       met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds 
bovendien voor sfeervolle verlichting.
Uitgekeken op je slaapkamer? Met een nieuw

dekbedovertrek geef je de ruimte    
al een complete metamorfose.

ZYXWV

UTSRQPO
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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!

17



Wie mooi wil zijn...moet pijn lijden!

Wie mooi wil zijn...

Ik heb mij dit jaar verder gespecialiseerd in bindweefselmassage bij de Natural Lifting 
Academy. Met de bindweefselmassage, die ik al jaren geef in de salon, werken we 
vooral op het bindweefsel. Dat werkt goed voor de vernieuwing van de cellen en 
tegen rimpels. Ik kwam steeds prachtige resulaten tegen met de Natural Face Lifting, 
en die wil ik jullie ook geven.

Natural Face Lifting gaat een stap verder, buiten dat er op het bindweefsel wordt gewerkt wordt er ook dieper gewerkt, 
op musculair niveau. De onderliggende spierweefsel en botweefels worden met deze massage gestimuleerd. Dit werkt 
liftend door de tonusverhoging.
De spankracht van het spierweefsels wordt verhoogd waardoor we liftende resulaten verkrijgen in het gelaat. Denk 
aan de verzakkingen van het bovenste ooglid, de neus-, lippenplooi, hamsterwangen of de bolle onderkin. Gezien de 
spieren in het gelaat vasthangen aan de huid helpt een verhoogde spankracht bij lifting. Met Natural Face Lifting is 
mogelijk om per zone je huid DE specifi eke aandacht te geven welke nodig heeft!

Wil jij verbetering aan je huid?
Dan moet jezelf ook aan het werk! 1x in de week naar de sportschool werkt ook niet als je 
resultaat wil.
En je moet geduld hebben, na een paar keer trainen ben je niet meteen strakker en 
gespierder, dit heeft tijd nodig en je moet het bijhouden.

De huid is hetzelfde als je lijf.
Door iedere dag (of tenminste 3 a 4 x per week) je huid te trainen met speciale massages 
gebaseerd op bindweefsel, spierweefsel en botweefsel, ga je resultaat zien
En tussendoor intensieve massages bij mij in de salon.

DAT WIL IK OOK!

WAT IS HET?

Bindweefselmassage wordt,

Natural Face Lifting

Marescha Holtkamp
Huidspecialist

Wie mooi wil zijn...moet pijn lijden!

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

SAMEN AAN DE SLAG

We plannen een ruime intakegesprek in van 60 minuten, hierin zit het 
volgende:

• Huidanalyse - we gaan de huid goed bekijken, waar zijn er rimpeltjes, 
 waar is er wat verslapping, en waar stoor jij je het meeste aan!

• Een plan - waarin je in het begin vaker komt.

• Individuele coaching - met thuis oefeningen. Ik leer jou massage-
 oefeningen om de zones die we willen verbeteren thuis elke dag
 aandacht te geven. Dit zal elke dag niet meer dan 3 à 5 minuten in
 beslag nemen. Je kan het zelfs voor de tv doen!

• Countdown kaart - je krijgt deze mee waarop je elke dag een kruisje 
 zet na de massage die je thuis doet. Na een volle kaart krijg je bij je
 laatste behandeling van de kuur een heerlijke Cosmedix Microsheet
 masker!

MAAK EEN AFSPRAAK

Kom voor een UITGEBREIDE INTAKE van ongeveer 60 minuten!

• Huidanalyse
• Een plan
• Individuele coaching
• Countdown kaart

Jij als trouwe Bruist lezer ontvangt de hele maand oktober een korting van € 5.-

Marescha Holtkamp
Huidspecialist



Bekend van Gooische Passie en 
Life is Beautiful

BEHANDELINGEN

RIMPELS

FILLERS

BOTOX

PROFHILO

LIPPEN

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

VERDIENT JOUW GEZICHT OOK

HET BESTE?
 Wat is botox?
  Botox is een medicijn dat gebruikt wordt om 
tijdelijk spierspanning te verminderen. De 
meest gebruikte merken zijn Azzalure, Botox en 
Bocouture. Dokter André gebruikt voornamelijk 
Azzalure (= Dysport).   

 Botox is een oplossing bij:
Fronsrimpels, voorhoofdrimpels, kraaienpootjes, 
migraine- en hoofdpijnklachten, lijntjes op de 
neus, knarsetanden en overmatig transpireren.

  Intakegesprek
  Voorafgaand aan de behandeling bespreken we 
tijdens een intakegesprek je wensen en welke 
behandeling je zou kunnen helpen. Een intake -
  gesprek is gratis en vrijblijvend, zodat je weet 
waar je aan toe bent. Vervolgens wordt een 
nauwkeurig behandelplan opgesteld door 
dokter André.  

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 per persoon verschillen en is 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 vervolgbehandeling wenselijk. Na 
meerdere behandelingen wordt de werkings-
duur langer, zodat een vervolg-
behandeling na vier, vijf of zelfs zes 
maanden gedaan kan worden. Stop 
je helemaal met de behandeling, 
dan komt de spier spanning weer 
op zijn oude niveau terug. 

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

meerdere behandelingen wordt de werkings-

Afspraken via 
www.dokterandre.nl

of telefonisch
035 8200426
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie 
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer 
ze met een groepje vrienden gaat 
wildkamperen, verdwijnt een van hen op 
mysterieuze wijze. Er wordt al snel 
gespeculeerd over de Nachtvorst, die 
volgens de eeuwenoude mythe in de regio 
vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. 
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar 
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft 
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon 
van hun vriendin Britt die is verdwenen. 
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met 
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de 
waarheid nu eindelijk boven tafel? 
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is 
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.

Hoe de nacht er precies uit gaat 
zien, weten we nu nog niet, maar 
een ding is zeker: Museumnacht 
Maastricht gaat door op vrijdag 22 
oktober 2021! Museumnacht 
Maastricht is niet bang om buiten 
de lijntjes te kleuren, comfortzones 
te doorbreken, te experimenteren 
en tradities los te laten. In plaats 
van zich blind te staren op dat wat 
(niet) mogelijk, haalbaar, wenselijk 
of normaal is, omarmt 
Museumnacht Maastricht het 
onbekende en geeft zich volledig 
bloot. Dit jaar gaat Museumnacht 
Maastricht back to basic om het 
culturele speelveld alle 
ondersteuning, vrijheid en ruimte te 
geven om samen de deuren 
wagenwijd open te zetten. 
Meer info op 
www.museumnachtmaastricht.nl

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
MAASTRICHT

The Last Duel is gebaseerd op ware 
gebeurtenissen en ontrafelt de oude 
speculaties over het duel tussen Jean de 
Carrouges en Jacques Le Gris, twee 
vrienden die elkaars grootste rivalen 
werden. Als Carrouges’ vrouw, Marguerite, 
wreed wordt aangevallen door Le Gris, 
weigert zij hierover te zwijgen. Le Gris 
ontkent de misdaad, maar Marguerite 
beschuldigt hem openlijk. Een daad van 
moed en opstandigheid die haar leven 
mogelijk in gevaar brengt. De daarop-
volgende strijd legt het lot van de drie in 
Gods handen. THE LAST DUEL is vanaf 
14 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LAST DUEL

ZYXWV

UTSRQPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NMLKJI

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

H

GFEDCBA

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

2322



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!
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Wij, Frans en Sandra, 
nodigen iedereen uit 

om samen met ons 
sportief in beweging 

te komen.

Nieuw gevestigd in Almere Haven West:         Budo-San Sports

Budo-San Sports
Leemwierde 132 1e etage, Almere
budo-san@outlook.com

Na bijna 
17 jaar in Almere 

Stad zijn wij erg 
blij om op onze 

nieuwe sportplek 
een bijdrage te 
leveren aan het 

sportief bewegen 
in Almere Haven.

Nieuw gevestigd in Almere Haven West:         Budo-San Sports

www.budo-san.nl
Budo-San Sports
Leemwierde 132 1e etage, Almere
budo-san@outlook.com

Wil je een proefl es?
Bel dan naar 0627012769
en wie weet zien we je snel!

VECHTSPORT
VOOR IEDEREEN

Vechtsporten 

Conditiesporten

Mind & Body

Bootcamp

Personal training

Welkom op onze

OPEN DAGEN
met workshops

van 12.00 tot 16.00 uur

zondag 3 en 10 oktober



'HET IS EEN 
HELE MOOIE 
ROL MET VEEL 
LAGEN EN 
ZÓVEEL TE 
VERTELLEN'
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en 
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die 
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben 
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo 
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen 
beleeft het publiek de stormachtige romance 
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan 
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van 
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en 
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt 
afgewisseld met de minstens zo woelige 
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle 
(Dominique Graanoogst). 

Eigen invulling
“Mensen zeiden: ‘nu moet je Lady Di gaan 
naspelen’ en ‘hoe ga je op haar lijken?’ Maar dat 

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van 
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de 

gloednieuwe musical Diana & Zonen. Het wel en wee van een koninklijke familie 
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg 

herkenbaar, zo vertelt Brigitte aan Theater.nl.

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

'Het is echt een hele 
herkenbare rol'

hebben we kunnen loslaten”, vertelt Brigitte die 
haar rol deelt met collega Marlijn Weerdenburg. 
“We hebben wel een pruik op natuurlijk, dus je 
ziet wel Lady Di. Maar we moeten haar niet 
nadoen en laten vooral onze eigen interpretatie 
als moeder op de rol los. De regisseur liet ons 
zoeken naar onze eigen invulling van Diana, dat 
is fantastisch”, besluit Brigitte opgewekt. 
Hierdoor zouden mensen de voorstelling 
tweemaal kunnen bezoeken om twee keer een 
andere invulling van Diana te zien. 

Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te 
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer 
informatie op Theater.nl.
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1op1dieet.nl

1op1dieet.nl

Was de zomer té lekker?

En moet er nu eigenlijk wat af?

Ik help je graag, want afvallen

doen we samen! In de praktijk of online.

Let’s go for it!

The 1:1 Diet met
Marika Wijnholds

(0)6 4415 0600
cbmarika@gmail.com

Het 1 op 1 Dieet in 
Almere

Vakantiekilo’s reduceren 
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om 
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten 

ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten. 

Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van 
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken, 

dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest 
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen 

weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress 
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je 

cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet 
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of 

gewoon lekker fi t en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond 
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen. 

Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het 
aanmaken van het gelukshormoon: endorfi ne. Een uurtje bewegen per 
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een 

uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je 
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product: 

de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn 
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of 

avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at 
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS
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LEEFTIJD
59 JAAR

OGEN

GROEN

LENGTE
183 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.

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve 
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de 
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn 
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk 
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteiten-
begeleider en coach, maar heb zó veel meer 
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve, 
passie en kleur, zoals ik alles in het 
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk 
als een groot toneelspel, waarin ik al 
spelend plezier mag maken.”

Dat plezier ervaart Wiljo ook achter 
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde 
ik landschappen en ook nu schilder ik nog 
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak 
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang 
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heilig-
beelden, fi ets en wandel, ga graag op vakantie 

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn 
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast 
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan 
hoor en zie je mij niet.”

Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer 
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het 

is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met 
zijn goede vrienden en voelt hij zich 
gesteund door de fans van zijn kunst. 
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan 
zou ik toch wel weer eens die arm om mij 
heen willen. Die bekende knuffel en het lief 
en leed van de wereld samen delen. Want 

houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek 
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets 
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de 
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We 
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet 
waagt, wie niet wint…”

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 oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden 
naar wiljoh@home.nl.

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

De gehele maand januari

SNEL LEVERBAAR binnen 2 weken!

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

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

06-46193451  |  info@husbeproud.nl  |  www.husbeproud.nl

Bent u druk, ziek of zwanger? 
Of moet uw hond gewoon eens 
nodig z’n energie kwijt?

Hondenuitlaatservice Be Proud is 
de uitkomst voor u en uw hond. 
Uw hond kan bij ons in een 
groep mee wandelen maar ook 
individueel uitgelaten worden.



BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen

scheutje olijfolie
2 el pesto

2 tl creme fraiche
gebakken spekjes

peper
zout

chilipeper
geraspte kaas

 mozzarella

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij de spaghettipompoen 
doormidden. Om makkelijk door te kunnen snijden doe je de pompoen 
eerst een minuut in de magnetron. Net als met alle soorten pompoen 
kun je het beste met een vork de pompoen inprikken daar waar je ‘m wil 
snijden en dan een minuut in de magnetron doen. Dan kun je relatief 
makkelijk de pompoen door midden snijden. 

Haal de pitten weg, smeer in met een beetje olie en bak dan 40 minuten 
met de opengesneden kant naar beneden in de oven.

Haal de pompoen uit de oven en trek met een vork de draadjes los. Voeg 
een eetlepel pesto en een theelepel crême fraiche per halve pompoen 
toe en meng. Voeg nu ook de spekjes toe. Breng op smaak met peper, 
zout en chilipeper. 

Strooi geraspte kaas en mozzarella over de pompoen en zet nog even 
terug in de oven totdat de bovenkant mooi goudbruin is.
Dien direct op.

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van 
kunt maken? De spaghettipompoen is een pompoen met sliertjes aan de 

binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.

4 PERSONEN - 60 MIN.

INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen

scheutje olijfolie
2 el pesto

2 tl creme fraiche
gebakken spekjes

chilipeper
geraspte kaas

 mozzarella

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van 
kunt maken? De spaghettipompoen is een pompoen met sliertjes aan de 

binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.

4 PERSONEN - 60 MIN.

INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen

2 tl creme fraiche
gebakken spekjes

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van 

binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.

Spaghettipompoen
gevuld met pesto
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PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.

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

Voel jij ze ook alweer? 
De kriebels om weer van de 

huiselijke warmte te genieten. 
Buiten is het niet meer zo 

warm als van de zomer. 
Gewoon lekker knus met 

Bruist op de bank. 
Los de puzzels op en maak 

kans op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

koolzuur
gas   
duurzaam 
water  

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

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.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.almere-bruist.nl
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• IPL
• Diod Laser (ontharing van 

verschillende huidkleur)
• YAG laser (tatoeage verwijderen)

Behandeling is pijnloos, en wordt 
door onze arts verdoofd met 
Lidocaïne

• PlexR soft surgery
• FUE-haartransplantatie
• BioFibre-haarimplantatie
• Hair-pigmentatie (hoofdhuid)
• PRP (Dracula facelift en Vampire 

facelift)
• Botox & Fillers

• Vitamine-therapie
• Cryolipolysis (vetbevriezing)
• Elektrische ontharing, 

camoufl age, 
acnebehandeling, peeling 
(worden vergoed via de 
verzekering) 

Randstad 21-05 F, Almere  |  085-6666229
info@rimpelzorg.nl  |  www.rimpelzorg.nl

        0610882004          www.rimpelzorg.nl        0610882004          

ONZE BEHANDELINGEN EN APPARATEN

Dr. Farhad Sediqi

FUE Haartransplantatie 
in Nederland

PRIJS: € 2200,- tot € 2800,-

Actie geldig t/m 31 oktober 2021

FUE (natuurlijk Wenkbrauwen 
transplantatie) 
KOST € 1200,- 
Het haar van uw achterhoofd 
met follikels wordt 
getransplanteerd op uw 
wenkbrauwen.




