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‘Bouwen is
een kwest ie van
vert rouwen’
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IN DEUREN &
KOZIJNEN

MAAR OOK VOOR EEN
SERRE, VERANDA OF
GEVELBEKLEDING KUNT
U BIJ ONS TERECHT!
Zeer flexibel
Wij passen ons aan u aan.
Scherpe tarieven
Bouwen is betaalbaar.
Duidelijke afspraken
Wij komen onze afspraken na.
Op tijd opleveren
Bouwen is bij ons vertrouwen.

Haringvliet 21, Alkmaar
info@allekozijnen.nl | 06-15645266
www.allekozijnen.nl

Dementievriendelijke uitvaartverzorging
U wist het misschien niet, maar sinds januari 2018 ben ik
geschoold als Dementievriendelijke Uitvaartverzorger. U
zult misschien denken; “Kan dat ook nog en is dat nodig?”
Ja, is op beide vragen het antwoord.
Het zal u vast niet ontgaan dat we in
onze samenleving steeds vaker
geconfronteerd worden met dementie.
Bijna iedereen kent in zijn of haar
omgeving wel iemand die deze ziekte
zelf heeft – in één van de vele vormen
die er zijn- of die bij een naaste te maken
heeft met deze ziekte.

Vekenweg 6, De Weere | 06-30642871
Eigenaar: Monique Bankras | www.moniquebankras.com

In mijn werk kom ik ook regelmatig in
situaties terecht waar de overledene een
partner met dementie achterlaat. Of dat
er een familielid is die ermee te maken
heeft.
Het is voor de omgeving vaak moeilijk
om te bedenken hoe zo iemand op een
goede manier bij het afscheid van een
dierbare betrokken kan worden.
En dát is waar ik nou juist meer
‘handvatten’ voor heb gekregen tijdens
mijn trainingen Dementie Vriendelijke
Uitvaart. Het maakt dat ik mij zelf
comfortabeler voel in een situatie waarin

ik te maken heb met mensen met
dementie (zowel tijdens mijn werk als
privé) en dat ik beter in staat ben om
daarop in te spelen en vaak ook de hele
familie het belang te laten inzien van
betrokkenheid van diegene bij het
afscheid van iemand die voor hen
allemaal dierbaar en geliefd is.
Het zorgt altijd voor meer verbinding en
dat zit ‘m niet in hele grote dingen, maar
kan door een klein moment of gebaar al
tot stand gebracht worden.
Goed afscheid nemen kan maar één
keer en juist bij degene die het door de
dementie misschien allemaal minder
goed weet en snapt, is het gevóel
belangrijk…..dát blijft.

U vindt meer
informatie op
www.
dementievriendelijkeuitvaart.nl

“Afscheid moeten nemen
van een dierbare is
intens.” Daarom is het
volgens Monique
Bankras, eigenaresse van
Monique Bankras
Uitvaartbegeleiding,
ontzettend fijn als er
iemand is die je daarin
kan begeleiden. “Iemand
die er voor jou is en juist
die dingen verzorgt en
regelt die voor jou op dat
moment teveel zijn.”

COLOFON

8
22

VOORWOORD/OKTOBER

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 - Nesia Mamengko
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse

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 flink 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 fijne tips,
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Like ons op Facebook.com/alkmaarbruist

win

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

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Alkmaar
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.

DIT NAJAAR
STARTEN MET
ADVERTEREN,
L EXTRA
MÉT SUPERVEE
il naar
Ma
G?
IN
KORT
ist.nl
nl@nederlandbru
of bel

06-19629221

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

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

E

BRUIST/WONEN

Pimp je woning!
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.

JE HUIS
WEER ALS
NIEUW!

F

G

Een goede voorbereiding…

Een rijkelijke beloning

• 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.

• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef
ze allemaal een kwast. Een nieuwe verflaag
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 finishing 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!

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

L M N
8

oktober 2021

Wo 6 oktober

Syb van der Ploeg, Maarten Peters e.a. – The Best of Simon & Garfunkel
Do 7 oktober

Dennis van Aarssen – Swinging On A Star
Zo 10 oktober

taqatheaterdevest.nl

Juf Roos – gaat op avontuur (2+)
Ma 11 en di 12 oktober

Het Nationale Theater / HNTjong- Trojan Wars / Peer Wittenbols
Di 12 oktober

The Wanderers Play Elvis (Dinsdagmatinee)
Do 14 oktober

Douwe Bob – Born To Win, Born To Lose
Wo 20 oktober

Theater Terra – Sneeuwwitje (4+)
Vr 22 oktober

Charly Luske – Story of Robbie Williams, by Charly Luske
Wo 27 oktober

André Manuel – SNEU
Do 28 oktober

Kiki Schippers – MEER
Za 30 oktober

Ellen Dikker, Hanneke Drenth en Dianne Liesker- Tis Hier Geen Hotel
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LEZERSACTIE*

LEZERSACTIE*

LEZERSACTIE

Maak kans op anti-aging
peeling t.w.v. € 95,-

Maak kans op
een echte Levy.

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.
A B C
www.prestigecosmetics-benelux.nl
TAGH#PERRIS
I J

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

win

PLUK
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Maak kans op het
Killerbody Lifestyle
boek van Faya Lourens.
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Kleurrijke

MOOIE VAAS

SHOPPING/NEWS

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

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
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Doe
mee en
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DE GEUR VAN ALMERE
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

meijswonen.com
12

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

13

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

*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.

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
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.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biografieën,
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

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
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Als achtjarige kwam Nico Kuilboer voor het
eerst in aanraking met bekende kunstenaars
als Rembrandt van Rijn en Vincent van
Gogh. Een fascinatie voor kunst was
geboren. Toen Nico vervroegd met pensioen
ging, richtte hij zich volledig op het maken
van popart. Met succes, want hij heeft
verschillende exposities op zijn naam staan.

DITJES/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

!
check de website voor alle werken

Fitoma Popart | 06-33866994 | info@fitomapopart.nl |

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.

www.fitomapopart.nl
17
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Een uitvaart uniek
als het leven

MARVEL R ELECTRIC
Reserveer uw proefrit bij Van Mossel.

24/7 hulp bij regelen van een afscheid
www.multiuitvaartverzorging.nl
06 44 20 60 20

www/vanmossel.nl/mg

Geen zorgen, wij zijn er voor u.
18
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
20
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BLOG/FAJAHLOURENS

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 fit 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: endorfine. 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
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MUSEUMNACHT
MAASTRICHT

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

FILMPJE KIJKEN
THE LAST DUEL

BINNEN/BUITEN

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 daaropA
volgende strijd legt het lot van de drie in
Gods handen. THE LAST DUEL is vanaf H
14 oktober te zien in de bioscoop.
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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.
23

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Vrijgezel Wiljo
stelt zich voor

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.

LENGTE
183 CM

LEEFTIJD
59 JAAR

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.

OGEN
GROEN

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, activiteitenbegeleider en coach, maar heb zó veel meer
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve,
Wiljo
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 heiligbeelden, fiets en wandel, ga graag op vakantie

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
zoekt
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…”

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden
naar wiljoh@home.nl.
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Credits: Ingrid Burger for ColorStories.nl
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Hier worden we blij van!
1. PHANTON Eau de toilette van Paco Rabanne, vanaf € 77,- www.iciparisxl.nl
2. Ever Matte Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.nl
3. Kate spade NEW YORK, vanaf € 41,- www.douglas.nl
4. 702 van Bon Parfumeur, €82,- www.bonparfumeur.com
5. Everything Pink voedende Cream Blush van Other Stories, € 17,- www.stories.com
6. Scandal Pour Homme van Jean Paul Gaultier, vanaf € 78,- www.iciparisxl.nl
7. Lip fetish Divinyl lip shine van Pat McGrath, € 35,99 www.douglas.nl

Nu we weer in herfst zijn beland en we de zon moeten
missen, vrolijken we onszelf maar op met de nieuwste geuren
en make-up producten. Kijk, hier worden we nu blij van!

8. Eye Shadow X 8 Feast Your Eyes van MAC Cosmetics, € 50,- www.maccosmetics.nl
9. Crushliner van YSL, € 30,25 www.ysl.nl
10. My Way Eau de Parfum Intense, vanaf € 78,- www.douglas.nl
11. Glam & Doll Mini Mascara van Catrice, € 2,59 www.catrice.eu
12. Rouge G Luxurious Velvet van Guerlain, Shade € 36,- en Case € 37,- www.guerlain.nl
13. Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 van Estée Lauder, € 49,50 www.debijenkorf.nl
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THEATER.NL

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

'Het is echt een hele
herkenbare rol'

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.

E

Fotograaf Roos Jooren

“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).

F

'HET IS EEN
HELE MOOIE
ROL MET VEEL
LAGEN EN
ZÓVEEL TE
VERTELLEN'

Eigen invulling

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.

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

G
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U

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

DE ENE VOELT ZICH
THUIS, VOOR DE
ANDER EEN DRAMA

Herfst stormachtig,
maar mooi
Oktober is weer begonnen, de maand waarin de herfst zich van zijn beste kant laat zien.
De kleurrijke bladeren vallen van de boom, de spinnen weven hun web en de regen valt in
stormachtige buien naar beneden. Voor de één het seizoen waarin die zich thuis voelt,
voor de ander juist een drama.
Creativiteit op scholen
Dat herfst een inspiratieloze periode kan zijn, is op
scholen niet te merken. Vooral in de kleuterklas is
herfst juist een populair thema: er worden
knutselwerkjes van dennenappels en kastanjes
gemaakt, bladeren van het schoolplein geveegd en
met de hele klas boswandelingen gemaakt. Kun jij
het je nog herinneren? Het hele klaslokaal werd
volgehangen met herfsttekeningen en zelfgemaakte
spinnenwebben. Regelmatig zien we kinderen twee
aan twee de docent op straat achterna lopen. Wellicht
wandelen ze de volgende keer wel naar het bos, waar
ze eikels en paddenstoelen zoeken.

Last van korte dagen?
De dagen worden korter en men zegt dat hoe ouder
je wordt, hoe meer last je krijgt van de kortere dagen.
Er zijn mensen die er goed tegen kunnen, maar
helaas heeft het merendeel van de bevolking veel
last van deze turbulente tijd. Een goede manier om
de zogenaamde najaarsmoeheid te bestrijden, is het
aanhouden van een regelmatig eetpatroon. Eet op

vaste tijden een ontbijt, lunch en diner met veel
vitaminen. Daarnaast helpt het zeker als je overdag
veel naar buiten gaat – ook al is het bewolkt – en als
je veel beweegt. Door te bewegen, stroomt er meer
zuurstof naar je hersenen, waardoor je fitter wordt.

Herfstachtige activiteiten
Herfst is een uitgesproken periode om je te
concentreren op inspirerende activiteiten, zoals
leuke uitstapjes of winkelend de najaarsmode
ontdekken. Een nieuwe lijn van kleuren, modellen en
accessoires zijn namelijk in aantocht. Van de
herfstkleuren zijn stijlvolle combinaties te maken die
je omgeving laat glimlachen. Als je hunkert naar een
complimentje als ‘wat zie je er mooi uit’, moet je
zeker gaan winkelen. En niet alleen de winkels
afstruinen is een inspirerende herfstactiviteit. Wat
dacht je van uitwaaien tijdens een strandwandeling,
een dagje dierentuin of met je kinderen een grote
speeltuin bezoeken? De herfst biedt zoveel
mogelijkheden, dat najaarsmoeheid geen kans hoeft
te krijgen.

Ook moeite met veranderingen? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou
in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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MICHAEL PILARCZYK

Je bent
zoals je denkt
De verdeeldheid is groot. Iedereen denkt
anders. Maar doordat we anders denken,
is het niet zo dat de werkelijkheid verandert.

Gezocht:

Fotograaf
Voor onze bruisende edities Alkmaar Bruist, Haarlem
Bruist en De Zaanstreek Bruist zijn wij per direct op
zoek naar een freelance fotograaf in deze regio.
Word jij onze nieuwe fotograaf?
Als fotograaf voor Nederland Bruist maak je professionele foto’s van bedrijven en ondernemers uit de
regio. Deze foto’s worden vervolgens gebruikt om
de ondernemers en hun bedrijf te presenteren in
onze glossy magazines. Op basis van het aantal
nieuwe adverteerders die maand, ontvang je
maandelijks zo mogelijk meerdere opdrachten.

Opgesloten achter onzichtbare tralies.
Geleid door angst of door vertrouwen.
Het is de keuze die je maakt.
Ze kunnen alles van je afnemen, maar
vrijheid van denken, vrijheid in je hoofd,
is jouw keuze. En die keuze bepaalt de
koers van je leven.

Zie jij het helemaal zitten om als fotograaf
te werken voor onze magazines?
Stuur dan snel een mail met je motivatie en
cv naar vacature@nederlandbruist.nl.
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Ik wens je geluk en wijsheid.

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag
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PINK/RIBBON

Think Pink!
In 2020 waren er in Nederland 13.200 borstkankerdiagnoses. De overlevingskansen zijn
goed, maar toch overlijden er jaarlijks meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van
borstkanker. Het hele jaar door wordt er geld ingezameld waarmee onderzoek naar
borstkanker gefinancierd wordt. Het is inmiddels traditie dat we in oktober met z’n allen
extra stilstaan bij borstkanker, zodat deze ziekte hopelijk ooit voor eens en voor altijd
bestreden kan worden. Doe jij ook mee?

Een knobbeltje in de borst is een van de meest
voorkomende symptomen van borstkanker. Er zijn
ook andere symptomen of veranderingen die
kunnen wijzen op borstkanker. Bijvoorbeeld een
ingetrokken tepel of deukjes, kuiltjes of putjes in
de huid. Om verdachte veranderingen te kunnen
herkennen is het belangrijk om je borsten regelmatig te bekijken. Zo merk je eventuele afwijkingen
eerder op. Veel afwijkingen of symptomen in de
borst zijn geen kanker, maar wees wel alert. Ga bij
twijfel naar de huisarts.

behandeling, nazorg en langetermijneffecten van
borstkanker. Met als doel een beter en langer leven
voor de borstkankerpatiënt.

Kom in actie
Bekend zijn de Pink Ribbon-armband en de Pink
Ribbon-agenda, te koop op www.pinkribbon.nl. De
opbrengst van deze artikelen gaat gedeeltelijk óf
geheel naar wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van borstkanker. Op deze website kun je je
ook aanmelden als donateur of je kunt er je eigen
actie kenbaar maken.

De missie van Pink Ribbon

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek
mogelijk! Wandel, ren, fiets., bak koekjes of doneer.
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar
iets doet tegen borstkanker. Meer informatie over
zelf in actie komen vind je op www.pinkribbon.nl.

Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker. Aandacht voor de borstkankerpatiënt van
vandaag die de juiste behandeling en optimale
begeleiding verdient. Daarom financiert Pink Ribbon
projecten en onderzoeken op het gebied van

1 OP DE 7
VROUWEN KRIJGT
BORSTKANKER

Steun Pink Ribbon want meer onderzoek is nog steeds hard nodig.
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BRUIST/RECEPT

Spaghettipompoen
gevuld met pesto

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
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.
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SodaStream

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

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.
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7
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Maak kans op een

bruiswater
toestel

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

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

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Ywoonmaand. T
De oplossing van vorige maand was rustig.
U
Z

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.
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koolzuur
gas
duurzaam
water

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de
oplossing in op onze site: www.alkmaarbruist.nl
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smaakje
bruist
bubbels
gemak
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 november
de oplossing in op onze site: www.alkmaarbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op een
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Kom je bij ons werken?

kindercentrum

Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers!
Bekijk op onze website al onze vacatures
Ook werken in een leuke, dynamische én moderne kinderopvangorganisatie?
Check dan snel wat wij voor je kunnen betekenen.

Word jij onз coega?

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl
opvang op maat
HKZ / ISO 9001
gecertificeerd

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 1

www.rollebol.nl

1814 GA Alkmaar - t: 072 566 90 28 - e: info@rollebol.nl

