
Hoe gaat het met je
goede 
voornemens?

Francis van 
Broekhuizen:
'Ik doe het, omdat ik 
het superleuk vind'
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Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  
010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  

 www.staelduinsebos.nl

Mijn naam is Robert-Jan Uitterdijk en ik ben al meer
dan 35 jaar tuinontwerper van het Staelduinsebos.

Een droomtuin is een cadeautje...

Het oriëntatiegesprek is het uitgangspunt voor een 
bepaald gevoel. Dit gevoel bepaalt, denk ik, heel 

goed de aard van het cadeau.
We verdiepen ons in de wensen en natuurlijk is de 

situatie van de opdrachtgever zeer belangrijk!

De uitvoering wordt gerealiseerd door ervaren 
vakmensen met verstand van materialen en 
beplanting. Pas dan wordt uw tuin een echte 

droomtuin! Uiteraard kunt u ook rekenen op onze 
vakbekwame hoveniers voor het onderhouden van uw 

tuin of groenvoorziening.  

Naast onze traditionele werkzaamheden zijn wij 
ook gespecialiseerd in het maken van houten 

overkappingen en vlonders. Het maatwerk zorgt ervoor
dat in elke tuin een buitenverblijf mogelijk is. 

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak 

010-2486991
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Bruisende lezer,

Het is maart! Tijd dus om de winter achter ons te laten en vooruit te 
kijken naar de zomer. Wat een heerlijk vooruitzicht. Maar ook een 
vooruitzicht waarvan je spontaan in de stress kunt schieten. Het 
goede voornemen om defi nitief af te rekenen met die paar extra 
winterkilo’s heb je namelijk nog lang niet waargemaakt. Geen 
zorgen, want verderop in deze nieuwste editie van Bruist vertellen 
we je hoe je het jezelf makkelijker kunt maken om je doelen te 
bereiken.

Opvallend is dat, nu het voorjaarszonnetje weer steeds vaker 
begint te schijnen, veel mensen ineens ook weer een stuk 
vrolijker zijn. Sommige mensen hebben die zon daar overigens 
helemaal niet voor nodig. Dat geldt zeker ook voor Francis van 
Broekhuizen, die het hele jaar door straalt. In het interview dat we 
met deze ‘dramatische sopraan’ hadden, deelt ze een beetje van 
haar positiviteit en vertelt ze meer over haar carrière tot nu toe.

Diezelfde positiviteit ervoeren wij trouwens bij iedereen die we 
voor deze editie interviewden. Benieuwd naar al hun inspirerende 
verhalen? Lees dan vooral snel verder.

Lea en Marcel Bossers

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

  nederlandbruist 
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BRUIST/BODY&MIND

Stoppen met roken, een paar kilo afvallen, sporten, geld besparen en ga zo maar 
door. In januari beginnen we massaal met een schone lei. Hoor je het jezelf nog 

zeggen: ‘En dit jaar gaat het me echt lukken!' Maar hoe staat het nú met die 
goede voornemens?

KEN JE DOEL. Herinner jezelf regelmatig aan de 
voordelen van je goede voornemen. Als je dit niet 
doet, zul je sneller opgeven. 

BELOON JEZELF. Als het je lukt om jezelf aan 
je schema te houden, staat daar natuurlijk een 
beloning tegenover. Zorg er wel voor dat je de 
beloning ook echt koppelt aan het halen van je 
doelstelling. 

ZOEK STEUN. Het is niet makkelijk om een goed 
voornemen in je eentje te verwezenlijken. Vertel je 
vrienden en familie wat je van plan bent en vraag of 
ze daar eventueel rekening mee willen houden. Of 
plaats je goede voornemen op Twitter en Facebook. 
Wie weet zijn er meer mensen die hetzelfde doel 
nastreven.

Als je meerdere voornemens hebt, kan het lastig 
zijn om alles tegelijk te doen. Hierdoor is de kans 
groot dat je voornemens mislukken. 

MAAK EEN SCHEMA. Maak voor jezelf een 
schema waarin je kunt vermelden wat je graag 
zou willen bereiken en hoe je dit aan gaat pakken. 
Gaat het om een doel dat je op korte termijn 
wilt bereiken of heb je er het hele jaar voor 
uitgetrokken? 

VOORKOM HOGE EISEN. Als je te hoge eisen 
aan jezelf stelt, haak je snel af. Dit komt doordat 
je geest en lichaam tijd nodig hebben om zich 
aan te passen aan je nieuwe gewoonten. 

CREËER ROUTINE. Ben je verslaafd aan roken 
of snoep? Dan kan het helpen om een andere 
bezigheid te zoeken wanneer het verlangen naar 
een sigaret of zoetigheid de kop opsteekt. 

Wat is er nog over van je 
goede voornemens? 

Ook op zoek naar coaching? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

98



WIN KAARTEN
Win kaarten voor

Mozarts Requiem en Krönungsmesse

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 april 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij Mozarts meesterwerken een keer live beleven? Dat 
kan! Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef 
Klassiek kaarten weg voor de concerten van The Bach 
Choir & Orchestra of the Netherlands. Registreer je vóór 
1 april op Theater.nl via theater.nl/bruist en maak kans 
op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In maart organiseert Theater.nl ook nog een speciale 
winactie op haar sociale media kanalen. Houd de 
Facebook- en Instagrampagina van Theater.nl de 
komende tijd dus goed in de gaten.

*Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands voert in 

mei 2022 Mozarts beroemde 
Requiem op. Onder leiding 

van dirigent Pieter Jan 
Leusink brengen de musici 

ook Mozarts Krönungsmesse 
en Allegri’s Misere Mei ten 

gehore. Het gezelschap krijgt 
bijval van diverse solisten, 

waaronder de veelgeprezen 
sopraan Olga Zinovieva. 

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

Win kaarten voor
Mozarts Requiem en Krönungsmesse

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 april 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Gratis kaarten
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Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Begin van de 
lente!

LEZERSACTIE *
4x de ‘je ne sais quoi’ proefboxen 
van Gusteau t.w.v. €29,95
We hebben allemaal onze eigen voorkeuren. Dat weet 
Gusteau. Het draait juist om wat jij lekker vindt. Als 
jouw persoonlijke wijngids helpt Gusteau je om te 
ontdekken welke wijnen goed bij je passen. Want je 
smaak is persoonlijk en je hoeft geen wijnkenner te 
zijn om van wijn te genieten. In totaal zijn het in deze 
proeverij (van de winactie) 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om cadeau te geven. 

www.drinkgusteau.com TAG #WIJN

DE KLEINE 
KEUKEN
Een super start van de dag; de 
gepofte ontbijtgranen met 
aardbeismaak van De Kleine 
Keuken. Ze bevatten 75% 
minder suiker dan vergelijk-
bare producten voor kinderen 
en zijn ook nog rijk aan vezels. 
www.dekleinekeuken.com

Scan 
de 

QR-code

PRINGLES
Pringles kent iedereen, het unieke 
chipje in de slanke bus. Nu zijn ze 
erin geslaagd een gemiddelde 
zoutvermindering van 23% te 
realiseren bij de 6 belangrijkste 
smaken: Original, Sour Cream & 
Onion, Hot & Spicy, Texas BBQ, 
Hot Paprika en Classic Paprika. 
Uiteraard met behoud van de 
authentieke smaakintensiteit. 
www.pringles.com
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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

Begin van de 
lente!

GUINNESS (4.2%)
Zeg je Ierland, dan denk je aan groene 
landschappen, riverdance, livemuziek, 
en… Guinness. Dit iconische bier 
wordt al meer dan 250 jaar 
gebrouwen in Dublin. Geen 
enkel bier staat zó 
symbool voor een land als 
het zwarte goud uit de 
hoofdstad van Ierland. 
Op 17 maart is het St. 
Patrick’s Day, de nationale 
feestdag van Ierland, waarbij ook 
hier een fris Guinness biertje niet mag 
ontbreken! www.guinness.com

LEZERSACTIE *
1 set van 2 Hobstar glazen 
van Libbey
Genieten van alledaagse momenten, met mooi 
glaswerk waar je blij van wordt. De kans is groot dat 
je al eerder hebt gedronken uit glazen van één van 
de grootste glaswerkproducenten ter wereld, met een 
fabriek in Nederland. Eén van de 
klassiekers is de tijdloze Hobstar, 
waarvan de naam verwijst naar het 
specifi ek geslepen glas met sterpatroon. 
De vintage ‘look and feel’ van de Hobstar 
valt hierdoor in de smaak.

www.libbey.eu TAG #HOBSTAR

Doe
mee en 

win

LEZERSACTIE * 
Valse verlangens en bloedende 
harten van Sol Bouzamour
Een ijzersterke roman over liefde en loyaliteit in een harde 
wereld, de weerspiegeling van de maatschappij en hoe we 
met elkaar omgaan, discriminatie, de verschillen in klassen, 
maar vooral over de zoektocht naar eigen identiteit. 
Het verhaal speelt zich af op het Rembrandtplein in 
Amsterdam en Broek in Waterland, maar neemt je ook mee 
naar Ibiza en Marokko. Sol neemt je mee in een eigentijds en 
realistisch liefdesepos vol geweld, vriendschap, 
loyaliteit, verraad en heel veel seks. Hoe ver gaan we 
voor de liefde?

www.solbouzamour.nl TAG #BOEK
ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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GGFFEEDDCCBBAA

12



Wilt u weten wat René voor u kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 
met professionals. Voor zowel bedrijven

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leiden 

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

 
‘De klant is koning’

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

Verfproducten van topkwaliteit
Wanden, plafonds, kozijnen, deuren, 
plinten en trappen werken we strak en 
stijlvol af met het gewenste product. 
Onze schilders plakken af, plamuren, 
schuren, grondverven, verfspuiten, 
lakken of schilderen. 

De kwaliteit en kleur van het 
binnenschilderwerk beïnvloeden de 
uitstraling van uw pand of woning. 
Met deskundig advies en uitsluitend 
verfproducten van topkwaliteit 
maken wij van uw idee een realiteit. 
Met onze professionals leveren 
wij kwaliteit en de klus is pas 
geklaard als u er helemaal tevreden 
over bent.

SCHILDER NODIG?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar 

info@reneverhagenschilderwerken.nl

Alles weer strak binnen?

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 

SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!
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DITJES/DATJES
Als je jouw goede voornemen drie maanden   
 hebt volgehouden, lukt het de rest van 
het jaar ook. Met minder rommel om je heen  
  heb je niet alleen meer ruimte in je huis,   
 maar ook in je hoofd.
 Een kwartiertje per dag sorteren en 
weggooien is hetzelfde als één hele dag ruimen per 
maand. Handel kleine klusjes, die minder   
 dan 5 minuten van je tijd vergen, meteen 
  af. Zo hoef je ze niet te onthouden of 
 op te schrijven. Als je niest, moet je 
neus zich even resetten. Op deze manier 
  wordt de neus schoongemaakt. 
Bankbiljetten zijn gemaakt van katoen en linnen.  
 Zo kun je een bankbiljet in je broek laten zitten 
in de was zonder dat het meteen kapot is.   
  De eerste eetbare paashazen   
 verschenen rond 1800.
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www.coppensslaapcomfort.com 
Oranjestraat 19-21, 3111 AM Schiedam, T 010-426 87 17

met liefde
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45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur
www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

Onze showroom is geopend 
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur

Bettoweg 22 - 24 Schiedam
010 - 437 49 44 info@delangeenreek.nl

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur? 

Graag adviseren de medewerkers 
van De Lange & Reek u bij het 

maken van een persoonlijke keuze 
waar u echt blij van wordt en bieden 

zij u de zekerheid van de beste 
koop. Loop gewoon eens binnen in 
onze winkel en laat u inspireren. Of 
maak een afspraak zodat we samen 

alle tijd hebben voor een goed 
(advies)gesprek.

•  VLOEREN  •  RAAMBEKLEDING  
•  SLAPEN  •  WONEN  •  HAARDEN  

•  WOONACCESSOIRES  •  KASTEN OP 
MAAT  •  WANDAFWERKING

                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur

Een pvc-vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk, 
krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en 
warmte-isolerend is. Pvc-vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke 
houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint. 

Door middel van embossing techniek ziet een pvc-vloer er niet 
alleen natuurlijk uit, maar voelt u eventuele houtnerven ook.

Voor meer info kĳ k opwww.delangeenreek.nl

 Deze maand in de spotlight: 

pvc-vloeren
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN JEROEN WINDMEIJER 
Goed nieuws voor hardloop-
liefhebbers: 12 maart vindt de 
twintigste editie van de Nacht van 
Groningen plaats. Ook dit jaar loopt 
het parcours traditiegetrouw door 
de binnenstad en het Noorder-
plantsoen van Groningen. 
Deelnemers kunnen kiezen uit 
verschillende afstanden: 5 
kilometer, 10 kilometer, 10 Engelse 
mijl (16,1 kilometer) of de halve 
marathon. Uniek aan dit 
hardloopevenement is het feit dat 
alle afstanden in het donker worden 
afgelegd. De Nacht van Groningen 
wordt onvergetelijk door muziek en 
verlichting langs het parcours.
Meer info: 
www.nachtvangroningen.nl

D AGJE UIT
NACHT VAN 
GRONINGEN

FILMPJE KIJKEN 

THE 355

De Middelburgse antropologiestudent Anthoni 
doet op Paaseiland onderzoek naar de moai, 
de mysterieuze beelden die al eeuwenlang tot 
de verbeelding spreken. Hij ontdekt dat er op 
het eiland een strijd woedt over de oorsprong 
van de moai. Als er mensen beginnen te 
verdwijnen, lijkt het niet bij discussiëren te 
blijven… In Middelburg treft een museum 
voorbereidingen voor een tentoonstelling over 
ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen en 
Paaseiland. Een Paaseilandse beeldhouwer is 
uitgenodigd om een beeld te maken, maar 
een in een nabijgelegen dorp gevonden moai 
zet de verhoudingen op scherp. En dan valt 
de eerste dode… DE STENEN GODEN van 
Jeroen Windmeijer is vanaf 1 maart 
verkrijgbaar.

Wanneer een geheim wapen in de 
verkeerde handen valt, moet CIA-agent 
Mason Brown de handen ineenslaan met 
de rivaliserende Duitse agent Marie, 
voormalig MI6-bondgenoot en computer- 
specialist Khadijah en de Colombiaanse 
psycholoog Graciela. Op hun levens-
gevaarlijke missie om het wapen terug te 
vinden moeten ze een stap voorblijven op 
de mysterieuze Lin Mi Sheng die al hun 
bewegingen volgt. Terwijl de actie hen over 
de hele wereld brengt sluit het viertal een 
kwetsbaar verbond dat de wereld kan 
redden of hun einde zal worden. THE 355 
is vanaf 10 maart te zien in de bioscoop.
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COLUMN/EDGAR VAN ENGELEN

Kamerlingh Onnesweg 14, Dordrecht
085-2080656  |  info@clear4clean.nl
www.opleiding-schoonmaak.nl

Na dertig jaar actief te zijn 
geweest in de facilitaire 
en schoonmaakbranche, 
richtte Edgar van Engelen 
in 2012 Clear4Clean op. 
Clear4Clean staat voor 
ondersteuning van 
vakmanschap in de 
schoonmaakbranche. Het schoonmaakbedrijf verzorgt 

interne controles (DKS). De bedoeling 
hiervan is om het werk en de 
medewerkers aan te sturen in wat 
goed gaat en wat verbeterd kan 
worden. Een opdrachtgever kan 
kiezen voor een onafhankelijk oordeel. 
Belangrijk is dat de controleur weet 
waar hij/zij het over heeft dankzij 
praktijkervaring, kennis van 
schoonmaak en werkprogramma’s.

Clear4Clean biedt verschillende 
kwaliteitsmetingen voor zowel 
opdrachtgever als schoonmaakbedrijf 
aan. Wij zijn onafhankelijk. 

De kwaliteitsmetingen die wij 
verzorgen zijn:

• VSR, een visuele kwaliteitscontrole 
(NEN2075)

• LOSK-QMS, een kwaliteitscontrole 
die naar het schoonmaakproces kijkt 
en naar het eindresultaat

• Nulmeting (en eindcontrole), een 
meting die de stand van de 
schoonmaak vaststelt bij de 
overgang van een 
schoonmaakcontract naar een 
nieuwe dienstverlener

• Belevingsmetingen, een meting die 
inzicht geeft in hoe de schoonmaak 
wordt beleefd door gebouw-
gebruikers

Schoonmaak wordt alleen gezien door gebouwgebruikers als de 
schoonmaakkwaliteit niet naar hun verwachting is. Verwachting 
kan gemanaged worden door goede communicatie met de 
gebouwgebruikers over de schoonmaakafspraken.

KWALITEITSCONTROLES 
SCHOONMAAK

Clear4Clean is de onafhankelijke 
kwaliteitscontroledienstverlener. Zoals 
wij zeggen goed is goed en fout is fout. 
Het belangrijkste is dat een goed advies 
gegeven wordt naar aanleiding van de 
kwaliteitsmeting waar opdrachtgever en 
schoonmaakbedrijf samen aan kunnen 
werken.

Wij kijken net iets verder!
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Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

De Griffi oen

UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Uw open haard- en kachelspecialist heeft 
alles op het gebied van sfeerverwarming en 

schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs 
in onze ruime showroom op industrieterrein 
Prinsenland in Rotterdam of kijk vast even 

rond op onze website voor een indruk 
van ons assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV-houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische
 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

• Tuinhaarden
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BLOG/FAJAHLOURENS

Het leven bestaat uit trillingen. Deze trillingen hebben een bijpassende 
frequentie en trekken soortgelijke trillingsfrequenties aan. Als je angst, stress, 
jaloezie, haat, verdriet of soortgelijke emoties ervaart, heb je een 
lage trillingsfrequentie. Terwijl de positieve emoties en 
gedachtes een hoge frequentie hebben en dus mooie, 
positieve en leuke situaties aantrekken. 

Het is belangrijk dat je je bewust wordt van je gedachten. Dat 
je negatieve gedachten afkapt en ze direct omwisselt voor 
de positieve variant. Denk ook zorgvuldig na over de mensen 
waarmee je omgaat. Krijg je er energie van of kosten ze vooral 
energie?

Om je mooiste leven te creëren is het dus belangrijk om jezelf 
in een hoge frequentie te brengen. We kennen allemaal wel 
dat geluksgevoel, het moment dat alles heerlijk voelt. 

Mijn grote inspirator Abraham Hicks zegt dat het de 
bedoeling is om vanuit dit heerlijke moment je gedachtes 
te sturen. Je trekt alles uit de kast om in dat heerlijke 
gevoel te blijven. Bij mij werkt het door muziek aan 
te zetten, vervolgens visualiseer ik mijn droomleven. 
Hierbij denk ik niet aan de materiële zaken, maar aan 
het gevoel dat het mij zou kunnen geven. Ik doe dat 
door de vrijheid die geld mij geeft te visualiseren. Ik 
focus mij op dit gevoel, zodat ik in die heerlijke hoge 
frequentie blijf hangen. 

Het is dus aan jou om in die hoge frequentie 
terecht te komen! Alles wat je wilt is mogelijk. 
Jij bent de baas over je eigen leven.

Liefs, Fajah

Baas over je eigen leven

ByYoos | 06-12042039 | www.ByYoos.nl

ByYoos is er weer!
ByYoos begint het jaar met veel nieuwe 
artikelen. En met heel veel zin om weer 
mensen blij te maken met de aankoop van 
een bijzonder artikel, zoals een mooie leren tas 
van het merk Wauw en serviesonderdelen van 
het leuke merk Pip Studio. Ook van het merk 
House of Disaster zijn er leuke artikelen. O ja, er 
zijn ook weer broches op voorraad. Bekijk ook 
eens de website, de webshop wordt namelijk 
regelmatig aangevuld.

Jolanda gaat creatieve workhops 
organiseren voor kinderen en volwassenen. 
“Met kinderen ga ik etuis versieren en 
armbandjes maken.” Voor volwassenen denkt 
ze bijvoorbeeld aan het maken van etagères en 
bloemstukjes van vintage serviesgoed. “Het is 
altijd leuk om samen creatief aan de slag te gaan 
en het eindresultaat neem je als herinnering 
mee. In overleg stellen we de workshop samen 
die jij voor ogen hebt.”

Ook kun je op afspraak 
winkelen ByYoos
Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend 
de producten en creaties te komen bewonderen.

Jolanda
Gouw-Bullee
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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

Plezier maken staat bij Francis al van jongs af 
aan op één. “Vroeger deed ik in mijn werk al 
zoveel dingen die ik gewoon leuk vond, ook al 
was het voor weinig geld”, legt ze uit. “Dan kreeg 
ik kritiek van collega’s, die zeiden: ‘Je moet naar 
het buitenland en carrière maken.’ Maar ik wilde 
het liever kleiner doen.”

KREDIET Francis straalt altijd. Met haar 
positiviteit, oprechtheid en vriendelijkheid heeft 
ze al een hoop bereikt. “Ik ontmoet heel veel 
mensen en bezoek veel verschillende 
verenigingen. Ik zal nooit gemeen zijn of mensen 
afzeiken, ben nooit ziek en zeg nooit af. Omdat ik 

De populariteit van operazangeres Francis van Broekhuizen ging in de afgelopen 
jaren door het dak. Naast haar theateroptredens maakte ze steeds vaker haar 

opwachting in tv-programma’s, zoals De Slimste Mens, Maestro! en All Together Now. 
“Ik doe nooit dingen om te zien of het iets oplevert. Ik doe het omdat ik het superleuk 

vind”, vertelt Francis aan Theater.nl.

Francis van Broekhuizen: 

'Ik zal nooit gemeen zijn 
of mensen afzeiken'

altijd op die manier heb gewerkt, heb ik toch 
een bepaald krediet opgebouwd.” 

GUNFACTOR De zangeres plukt daar nu de 
vruchten van. “Het gaat zich nu uitbetalen in 
dat mij veel wordt gegund. Het is altijd mijn 
ambitie geweest om mijn vak zo goed mogelijk 
uit te oefenen, niet om BN’er te worden. En nu 
rol ik van het een in het ander”, vertelt ze trots.

Francis staat tot eind mei 2022 in de theaters 
met Bij twijfel hard zingen, een voorstelling 
bomvol muziek en openhartige verhalen. Kijk 
op Theater.nl voor de speellijst.
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Ervaar het comfort 
van lenzen 
Bij de aanschaf van uw contactlenzen is het belangrijk te weten wat 
u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Voor optimaal 
zicht en optimaal draagcomfort is de juiste lenskeuze gecombineerd 
met de juiste pasvorm van belang. Ottica Eye Fashion heeft alle 
soorten contactlenzen in haar assortiment.

Groenelaan 99a, Schiedam  |  010-4261930  |  seeyou@otticafashion.nl  |  

 Zachte contactlenzen kunnen naar gelang de voorkeur 
iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder kwartaal 
of ieder half jaar vervangen worden. Voor beginnende 
lensdragers is de daglens een mooie start. Iedere dag een 
paar schone, nieuwe, frisse lenzen zonder onderhoud.
 
 ZACHTE, GEKLEURDE LENZEN
  Met zachte, gekleurde lenzen verandert u de kleur van 
uw ogen. Er zijn diverse kleuren leverbaar zoals groen, 
bruin, blauw, grijs, et cetera. De kleur verschilt per type 
zachte contactlens. Voor kleuradvies of uitleg over de 
mogelijkheden kunt u altijd bij ons terecht.

De voordelen van zachte lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Geschikt om mee te sporten.
• In vele sterkten leverbaar.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Eenvoudig te wisselen met een bril.

 
 VORMVASTE LENZEN
  Vormvaste lenzen hebben een langere levensduur dan 
zachte lenzen. Doordat gebruik wordt gemaakt van 
moderne materialen hebben vormvaste lenzen een 
prettige draagvorm, al is de periode dat u moet wennen 
iets langer dan bij zachte lenzen.

Vormvaste lenzen gaan langer mee dan zachte 
contactlenzen. Doordat ze geen traanvocht opnemen, 
speelt vervuiling van het materiaal veel minder een rol. 
Bij zorgvuldig onderhoud van het contactlens oppervlak 
kan de lens daardoor langer mee dan een zachte 
contactlens.

De voordelen van vormvaste lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Lange gebruiksduur (een à twee jaar).
• Leverbaar in alle sterkten. 

KOM EENS 
LANGS OM 
LENZEN TE 
PROBEREN! MAAKT U WEL EVEN EEN AFSPRAAK?

Zo verkopen wij uw huis:
• Met onderbouwd advies over een goede prijsstelling.
• Met verkoopbevorderende adviezen voor het aanbieden van uw woning.
• Met mooie sfeerfoto’s, video en goede teksten.
• Realisatie van een fl oorplanner en een bouwkundige tekening van het huis.
• Met online promotie, o.a. via Funda, andere huizensites en social media.

VERHUIZEN?
VRAAG EEN GRATIS WAARDEBEPALING!

www.prinsnvmmakelaars.nl | 010 260 00 20



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 Saira 
stelt zich voor

Jarenlang maakten de wisseldiensten die 
ze op Schiphol draait een relatie praktisch 
onmogelijk. Maar wat Saira Khadje betreft 
mag daar nu weleens verandering in 
komen. “Binnenkort krijg ik wat 
meer vrije tijd. Tijd die ik heel graag 
met mijn vrienden door wil brengen, 
maar óók met een nieuwe partner!”

“Ik kom op Schiphol de hele wereld 
tegen”, lacht Saira. “Maar helaas 
niet de juiste man…” En met die 
‘juiste man’ heeft ze  het over iemand die 
charmant en integer is, spontaan en 
gezellig, goed gekleed en betrouwbaar. “Ik 
zoek iemand die behalve mijn partner ook 
echt mijn beste maatje is… Met wie ik kan 
lachen en praten, strandwandelingen kan 
maken, een wijntje kan drinken en kan 
genieten van het leven. Op wie ik trots kan 

Saira zoekt

BRUISENDE/VRIJGEZEL

zijn en met wie  ik samen mooie momenten 
kan beleven.”

Dat die partner er nog niet is, moet haast 
wel aan die wisseldiensten 
liggen, want pratend met Saira 
ontdek je meteen dat zij 
ontzettend veel te bieden heeft. 
Super spontaan, goedlachs, 
gezellig en een gemakkelijke 
prater.  En zoals op de foto te 
zien, is ze nog een prachtvrouw 

ook. Ze heeft overigens geen kinderen. “Ik 
krijg vaak te horen dat ik er veel jonger 
uitzie dan ik daadwerkelijk ben en zo voel 
ik me eigenlijk ook. Qua leeftijd moet een 
nieuwe partner daar dus wel enigszins op 
aansluiten. Nu is het mijn tijd om te gaan 
genieten en te gaan leven en dat doe ik het 
liefst met een leuke man naast mij!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In maart hebben 

we speciale aandacht voor: Saira Khadje.

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

LEEFTIJD 
54 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
163 CM
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MARVEL R Electric 
De volledig elektrische SUV 
waarin stijl en luxe samenkomen.

Adv. 1-1 Marvel R BRUIST.indd   1Adv. 1-1 Marvel R BRUIST.indd   1 07-02-2022   13:3307-02-2022   13:33

Voor een gezonde en ergonomische 
(thuis)werkplek ben je bij ons 
aan het juiste adres!

HOME FIT
Flex zitstabureau

‘Uit ervaring weet ik als geen ander dat ons 
lichaam een goede verzorging nodig hee�. 
Het werken op kantoor en/of thuis vraagt 
om een goede en ergonomische werkplek. 
Werken aan een keuken- of ee�afel klinkt 
je wellicht bekend in de oren en ook niet te 
vergeten de klachten die je kunt krijgen 
zoals nek-, schouder- en rugklachten. 
Langdurig zi�en in één en dezelfde werk-
houding is slecht voor ons lichaam’.

Heb je al klachten of wil 
je die juist voorkomen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op 
voor een deskundig advies of neem eens 
een kijkje in onze webwinkel.

Gezondheid is niet te koop!

013-3029491   www.mijnkantoormeubelen.nl    info@mijnkantoormeubelen.nl

Max Koogje(eigenaar) 



THIJS VAN DE MEEBERG

THEATER DE WILLEM GEEFT 3X2 VRIJKAARTEN 
WEG VOOR DEZE VOORSTELLING VAN 20.15 UUR.
Kans maken? Mail naar prijsvraag@nederlandbruist.nl 
o.v.v. Winactie Theater De Willem – maart. 

WIN

Meer dan mogelijk is het derde cabaretprogramma van Thijs van 
de Meeberg. ‘Thijs van de Meeberg plakt een brede grijns op je 
gezicht die er in anderhalf uur niet meer af hoeft’, schreef 
Theaterkrant over zijn vorige programma.

Thijs van de Meeberg heeft je gemist. Maar echt. Ondanks dat 
het leven in de lockdown heerlijk was - geen confrontaties, geen 
gemiste kansen en geen verkeerde inschattingen - is hij blij nu 
weer met jou in een afgesloten ruimte te kunnen zijn. Hij heeft 
jouw advies hard nodig, want er is een probleem boven zijn 
hoofd gegroeid waardoor alles stagneert en vastloopt. Pas als 
dat is opgelost, is alles mogelijk en misschien wel meer dan dat.

Thijs van de Meeberg is te zien op donderdag 10 maart om 20.15 
uur in Theater De Willem in Papendrecht. Tickets zijn verkrijgbaar 
via www.theaterdewillem.nl of 078 6158226. 

Mandy Watson lijkt niet alleen sprekend op haar idool Kate 
Bush, maar zingt ook met dezelfde sound en emotie van 
de diva. Watson is de zangeres van de vijfkoppige Engelse 
formatie Cloudbusting. “Alsof we de stem van Kate zelf 
horen”, zeggen bandleden Del Palmer en Preston Heyman 
over Mandy. En zij kunnen het weten, want zij hebben 
nog opgetreden met grande dame Bush. De ontroerende 
songs van Kate Bush als ‘Wuthering Heights’, ‘Don’t give 
up’ en ‘Babooshka’ domineerden jarenlang de hitparades. 
40 Years of Kate Bush is een waar eerbetoon, waarmee 
Cloudbusting het repertoire van Bush levend wil houden.

Cloudbusting met 40 Years Of KATE BUSH is te zien op vrijdag 
15 november om 20.15 uur in Theater De Willem. Bestel uw 
kaarten snel en gemakkelijk via www.theaterdewillem.nl of bel 
de kassa op 078-6158226.

www.theaterdewillem.nl 
0786158226
Gratis parkeren voor de deur 

CLOUDBUSTING
40 YEARS OF KATE BUSH

WE GEVEN 3X 2 VRIJKAARTEN 
WEG VOOR DEZE VOORSTELLING. 
Kans maken? Mail naar prijsvraag@nederlandbruist.nl 
o.v.v. Winactie Theater De Willem. 

WIN

TE ZIEN IN NOVEMBER 
IN THEATER DE WILLEM

muziek

muziek

muziek

dans

THE LEGENDS 
Swingin’ In 
New Orleans

Zondag 3 november, 
14.30 uur

RUBEN HEIN
Boventoon

Donderdag 7 november, 
20.15 uur 

ESTHER 
GROENENBERG 
Back To The Garden

Woensdag 6 november, 
20.15 uur

ANOTHER KIND 
OF BLUE
Flirt With Reality

Donderdag 14 november, 
20.15 uur

PIETER KONIJN (2+)
Het verhaal van 
Pieter Konijn
Wo. 2 maart, 
14.00 & 16.00 uur
Familie

TE ZIEN IN NOVEMBER
IN THEATER DE WILLEM

THE BENTLEYS
The ladies of the 
50’s & 60’s
Vrij. 11 maart, 20.15 uur
Muziek

ERNEST BEUVING
So long Cohen.
Za. 26 maart, 20.15 uur
Muziek

ROY GRUNEWALD 
EN ESMAY USMANY
Soedah, laat maar… 
Wo. 30 maart, 20.15 uur
Show

EEN PRIKKELENDE
BOODSCHAP?

ADVERTEER IN BRUIST
www.nederlandbruist.nl

JUIST
NU!
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Wil jij kans maken op deze leuke pijs?
Los de rebus op en vul voor 1 april de oplossing in 
op onze site: www.dewaterwegbruist.nl.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV
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SS
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II

HH
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FF
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DD

CC
BB

AA

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

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

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

PUZZELPAGINA
Wij zitten al met het 
voorjaar in onze bol.

Een nieuw seizoen met 
nieuwe kansen en nieuwe 
mogelijkheden. Heerlijk, 
daar zijn we wel aan toe. 

Lekker genieten en... 
puzzelen helpt ook om 
heerlijk te ontspannen.

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

water 
prikje 
dorst 
bubbel 

keuken 
apparaat 
fles 
gas

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

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.

PUZZELPAGINA
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Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
•  Preventief onderhoud
 (riool/dakgoten)
•  Inspecties en reparaties
•  Ad-hoc- en/of regieopdrachten

Voor woningbouwverenigingen 
overheid - bedrijven - partners  
VvE's en particulieren 

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599
www.tostotaal.nl


