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Lachrimpeltjes, kraaienpootjes 
of een wenkbrauwfrons 
Bij het verstrijken van de jaren
ontkom je er niet aan. Wie
er jong en fris uit wil blijven
zien, kan voor een goede en
betaalbare behandeling terecht
bij Kliniek Heihof in Hilversum. Bij
behandelingen met botox en fillers
wordt vaak gedacht dat je met
opgespoten lippen en een ‘plastic
fantastic’ gezicht het pand verlaat.
Maar niets is minder waar. In
Kliniek Heihof willen we de natuur
een handje helpen, zonder dat het
er duimendik bovenop ligt dat je
iets aan je gezicht hebt gedaan.
Het gaat erom dat je er opgefrist
uitziet, dat het wat verjongd is.

Breed publiek
Kliniek Heihof bestaat sinds 2013
en in bijna 9 jaar tijd een begrip
in het Gooi geworden. Met een
klantenkring van ruim 3500
allemaal verschillende soorten
mensen, spreekt Kliniek Heihof
een breed publiek aan. Mensen
die iets aan hun rimpels, lijnen,
kuiltjes of schaduwen willen doen.

Liquid facelift
De vertrouwde gezichten bij
Kliniek Heihof zijn dr. Veerander

Ghotra, drs. Melissa Gomez 
en drs. Narges Botorabi. Deze 
cosmetisch specialisten hebben 
veel expertise op het gebied van 
de Liquid Facelift. Dit is betaalbare 
facelift mèt fi llers die de natuurlijke 
opbouw van het gezicht herstelt. 
Dr. Veerander: “Als je ouder 
wordt, worden de weke delen in 
je gezicht minder. De structuur 
slinkt en valt weg.” De specialisten 
binnen Kliniek Heihof kunnen deze 
afname van de structuur en het 
collageen, heel mooi terugbrengen 
met hyaluronzuur. Zij vullen het 
natuurlijke volume op en maken het 
gezicht weer zoals het was.” Na 
een jaar tot anderhalf jaar neemt 
de Liquid Facelift langzaam af, een 
klein beetje fi ller erbij is voldoende 
om het bij te houden. 

Drie artsen
Drs. Melissa Gomez, Dr. Veerander 
Gothra en Drs. Narges Botorabi 
zijn werkzaam binnen Kliniek 
Heihof. Allen werken zij dagelijks 
als cosmetisch specialist. Zowel 
Melissa als Veerander hebben een 

Natuurlijk extra masteropleiding esthetische
geneeskunde (ECAM) in Ierland
gevolgd. Narges is zeer ervaren
en bekwaam in het verrichten van
cosmetische ingrepen met botox
en fillers, met als haar expertise
de Liquid Facelift.

Veilige middelen
In de kliniek wordt uitsluitend
met veilige middelen gewerkt.
We gebruiken fillers op basis
van hyaluronzuur, dat is een
lichaamseigen stof. Bij de
botoxbehandeling werken we
met het gerenommeerd product
Dysport Botuline Toxine A. Dat
geeft een veilig en mooi resultaat.

Ons motto:

“Een goede en
veilige behandeling
moet voor iedereen
bereikbaar zijn”

Hele week open
Kliniek Heihof is de hele week
open, ook op zaterdag! In bijna
negen jaar tijd heeft de kliniek
een enorme groei doorgemaakt.
Daarom verhuisde het bedrijf in
2019 naar een grotere locatie. Een
prachtig pand in het Oude Dudok
Pompgemaal aan het Laapersveld 1
te Hilversum. We zijn heel
eenvoudig te bereiken, slechts
1 minuut vanaf de snelweg en 1
minuut vanaf de trein. Ook nog 
eens gratis parkeergelegenheid. 

botox
€ 89,-

Filler

€ 195,-
Laapersveld 1, Hilversum

Gratis parkeren
vanaf Station Sportpark 1 min. lopen

035 - 77 24 8 24 
kliniekheihof.nl | info@kliniekheihof.nl
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Volg ons op social media

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 
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Bel: 035 – 77 24 8 24 of ga naar
kliniekheihof.nl voor meer informatie.
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Almere Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nl
o.v.v. Foto Almere



Het is april, een maand waarin we heel wat te vieren hebben: 
Koningsdag, Pasen en natuurlijk de lente die nog niet zo lang 
geleden haar intrede heeft gedaan. Kom maar op met die heerlijke 
voorjaarszon en de lentekriebels, wij zijn er klaar voor! Jij ook? 
Mocht je toch nog wat moeite hebben met de overgang van de 
winter naar de lente, dan geven we je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist wat fi jne tips om de lente te vieren.

Ongetwijfeld voelt ook musicalactrice Roosmarijn Luyten de 
lentekriebels. Waar zij nog meer de positieve kriebels van krijgt? 
Van haar rol in de hitmusical Hij Gelooft in Mij. Hoe het kan dat 
zij daar dag in, dag uit van blijft genieten, lees je in het bruisende 
interview dat wij met haar hadden. 

En niet alleen Roosmarijn bruist, ook alle ondernemers die wij 
spraken bruisen van de energie. Het voorjaarszonnetje doet 
duidelijk iedereen goed en zorgt ervoor dat er weer positief naar 
de toekomst gekeken wordt. Benieuwd naar al deze positieve 
verhalen? Blader dan snel verder en laat je inspireren!

René Moes

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-19629221

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

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

COLOFON

ALMERE

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

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en 

zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze 

bruisende tips.

ZORG VOOR JE LICHAAM Scrub die oude winter-
cellen van je huid. Geef je voeten - die de hele 
winter opgesloten hebben gezeten -  een ‘grote 
beurt’ en lak je teennagels alvast in een vrolijk 
kleurtje. Breng een bezoekje aan de kapper en 
ga de lente stralend tegemoet. April is bij uitstek 
de maand om te gaan sporten. Schrijf je in bij de 
sportschool en sport de overtollige winterkilo’s 
eraf. Gooi al je energie in de strijd en zie jezelf in 
gedachten al met een strak lichaam in bikini op het 
strand.  

VERWEN JEZELF Langzaam loopt het kwik op en 
prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door de 
winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje aan 
de stad waar de voorjaarscollectie al enige tijd in 
de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt. 
Trakteer jezelf op een grote bos tulpen. De zomer is 
in aantocht en dat mag best gevierd worden.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, 
is het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets 
naar je werk, maak een voorjaars wandeling of 
neem de tuin onder handen. Bewegen is niet 
alleen goed voor je lichaam, het maakt je ook 
gelukkiger.  

GA NAAR BUITEN De zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed 
voor je lichaam. Bovendien zorgt zonlicht ervoor 
dat we ons beter voelen. Breng daarom je 
lunchpauze een paar keer per week door in het 
voorjaarszonnetje. In de lente ontwaakt de natuur, 
breekt de zon door en worden onschuldige 
lammetjes en andere dieren geboren. Laat je 
inspireren door de frisse energie die de lente 
met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit. 

Lentekriebels, 
geef jezelf een boost!

Nog meer tips voor een bruisende lente? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

LAAT DE ZON 
WEER BINNEN! 
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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!

Budo-San Sports

TICKET Budo-San Sports

Wil je een GRATIS proefl es? Knip dan deze bon uit.

Budo-San Sports

Wij, Frans en Sandra, 
nodigen iedereen uit om 

samen met ons sportief in 
beweging te komen.

Leemwierde 132 1e etage, Almere
06-27012769
budo-san@outlook.com
www.budo-san.nl

VECHTSPORT
VOOR IEDEREEN
• Vechtsporten
• Conditiesporten
• Personal training
• Mind & Body
• Bootcamp

Gevestigd in 
Almere Haven. 
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Scan 
de 

QR-code

HALLMARK
Verras je familie, vrienden en collega’s met 
de leukste kaartjes. Vergeet nooit meer een 
verjaardag, of moederdag (8 mei), en stuur 
gemakkelijk een kaart of cadeau dat je op 
voorhand vastlegt. Maak je keuze uit een 
ruime collectie wenskaarten van de beste 
kwaliteit. Of ga voor een cadeau zoals 
bloemen, ballonnen, chocolade, drank, 
beautyproducten en nog veel meer. 
Personaliseer je kaart naar eigen smaak, 
voeg een tekst en leuke decoraties toe. Als 
laatste kies je een adres en versturen maar! 
www.hallmark.nl
laatste kies je een adres en versturen maar! 

Hallo 
lente!

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

BRUIST
Deals

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

DE SLIMME REISTAS
Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 

verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

DRY OIL SUN SPRAY 
VAN THAT’SO
That’so is ongeëvenaard als het om de self tan 
producten gaat, maar ook op het gebied van 
zonbescherming kun je niet om het merk heen. 
De Dry Oil Sun Sprays bevatten allemaal 3 SFP 
in 1 fl acon. Spray je één keer, dan ben je met 
factor 20 beschermd. Spray je kort daarna 
weer met factor 30 etc. Er is ook een sun spray 
die tevens anti-insecten is en een spray voor 
mensen met tatoeages zodat, deze niet 
verkleuren door de zon. 175 ml, € 25,- 

www.thatso.nl

ZYXWV

UTSRQPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO

NMLKJ

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

I

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

H

GFEDCBA

SHOPPING/NEWSLOWLANDERS 100% 
NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 
april gelanceerd: 100% Nature Positive gin. 
Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 
spar, rozemarijn en citroen. Helder en fris, 
bomvol citrustonen en verse kruiden en 
volledig klimaatpositief! Deze wordt 
gemaakt met verse botanicals van lokale, 
zero-waste verticale stadsboerderijen, in 
combinatie met gerecyclede ingrediënten. 
De innovatieve kartonnen fl es wordt 
gemaakt van 94% gerecycled materiaal en 
is zelf 100% recyclebaar. Vanaf april 
exclusief beschikbaar bij Gall&Gall.

www.lowlander-beer.com

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

Doe
mee en 

win
lente!

GUINNESS (0,0%)
De Guinness Draught 0.0 is een 
donkerkleurig, alcoholvrij stout bier 
gebrouwen in Ierland en qua smaak 
identiek aan de reguliere Guinness, 
inclusief de karakteristieke 
schuimkraag. De ontwikkeling van dit 
alcoholvrije bier duurde vier jaar en 
net als de originele variant heeft het 
een romige, zachte smaak met een 
klein zoetje. Ook zit er in de blikjes 0.0 
bier - net als bij de gewone variant - 
een balletje dat bij het openen zorgt 
voor de volle, romige schuimkraag. 
www.guinness.com

UNION FLOW
Dankzij de frisse retrolook van de Union Flow 
val je direct op en samen stelen jullie de 
show. Deze opvallende fi ets is beschikbaar 
in verschillende frisse kleuren, en telkens 
met stijlvolle, lichte banden. Op die 
manier cruise je soepel 
stad en land 
door. Vanaf 
€ 479,- 
www.union.
nl/fl ow
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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

LEZERSACTIE* 
Bruist Ecofriendly 
Powerbank
Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder 
stroom. De powerbank 
is tot honderd keer 
oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor 
zowel Iphone als Android. 
Lever de  Celltank na 
verbruik in bij een van de 
bekende inleverpunten.

www.nederlandbruist.nl #POWER

Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Bruist Ecofriendly Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
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Wij gaan sluiten
per 31 mei

Diemerplein 40-42 Diemen  |  020 723 0503  |  info@hpboxsprings.nl  |  www.hpboxsprings.nl  
@Hpboxsprings hp_boxsprings

• Op al ons bed textiel-dekbedden-overtrekken-kussens-etc. 25% korting.
• Op alle SHOWROOM modellen: korting 30%-40%-50%

Maar 100% garantie blĳ ft ook ná 31 mei!

model V800
van € 1898 

voor € 1519,-
ALLE MATEN

Op al onze nieuw
te bestellen bedden 

(SNEL LEVERBAAR)
20% korting
geldig en te bestellen 

tot eind april!

De gehele maand januari

Wij gaan sluiten
per 31 mei

Diemerplein 40-42 Diemen  |  020 723 0503  |  info@hpboxsprings.nl  |  www.hpboxsprings.nl  
@Hpboxsprings hp_boxspringsMaar 100% garantie blĳ ft ook ná 31 mei!

1514



DITJES/DATJES

De lente is het seizoen van de krokussen,  
  lammetjes en vogelnesten. 
De natuur wordt steeds groener en de zon laat 
  zich wat vaker zien. Er worden ook veel 
dieren geboren. Het is een vruchtbare tijd! 
Als je last hebt van  hooikoorts, ben je overgevoelig  
 voor pollen. Pollen zijn het stuifmeel van gras, 
planten en bomen waarmee ze zich voortplanten.
 Dat alle planten zich volop gaan 
vermenigvuldigden, heeft dus ook nadelen.

Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft 
een positief effect op je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

Roodborstjes zingen het hele jaar door, maar 
in de lente zingen ze het hardst, langst en indringendst.
 Net zoals mensen hebben goudvissen
licht nodig om hun mooie kleurtje te krijgen. 
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Damsluisweg 29 Almere
www.cremaere.nl

Cremeren
€ 468,-

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
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1.000 M2 SHOWROOM - 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

Eigenaar Dennis Sluimer van Scooterspot.nl te midden van zijn scooters

Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850 

WE LOVE OUR 
CUSTOMERS!

Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850 

1918



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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BINNEN/BUITEN

Tulp Festival Amsterdam brengt 
een saluut aan het voorjaar en zet 
de hoofdstad gedurende de hele 
maand april in bloei. Tienduizenden 
tulpen geven kleur aan het vroege 
voorjaar in de stad en verlevendigen 
woon- en winkelstraten, pleinen en 
winkelcentra van Noord tot 
Zuidoost en van Oost tot Nieuw-
West. In de loop van april bloeien 
de tulpen in de volle grond in 
parken en tuinen van musea en 
hotels. Bovendien plantten ruim 
250 bewoners in het kader van het 
Tulp Festival Amsterdam gratis de 
New Santa tulp in hun geveltuintjes 
of rond bomen in de straat.
Kijk voor meer info op 
www.tulpfestival.com.

D AGJE UIT
TULP FESTIVAL 
AMSTERDAM

FILMPJE KIJKEN
THE LOST CITY
Schrijfster Loretta Sage leidt een 
teruggetrokken leven, maar schrijft over de 
meest exotische plekken. De held van haar 
verhalen wordt op de cover belichaamd 
door Alan die ook in het echt helemaal 
opgaat in zijn rol. Als ze samen op 
promotietoer zijn voor haar nieuwste boek, 
wordt Loretta ontvoerd door een 
excentrieke miljardair die hoopt dat ze 
hem kan leiden naar de oude schat van de 
Verloren Stad uit haar laatste verhaal. Alan 
grijpt zijn kans om te bewijzen dat hij niet 
alleen in de boeken, maar ook in het echte 
leven een held is. THE LOST CITY is 
vanaf 14 april te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DOUGLAS STUART
De protestantse Mungo en de katholieke 
James leven allebei in de hypermannelijke 
en gevaarlijke buitenwijken van Glasgow. 
Ze zouden eigenlijk elkaars vijanden 
moeten zijn, maar hun vriendschap 
verandert heel langzaam in liefde. Mungo 
moet er echter alles aan doen om deze 
ware liefde geheim te houden, met name 
voor zijn oudere broer Hamish, een 
meedogenloze bendeleider. Dan stuurt 
Mungo's moeder hem met twee 
onbekenden op een kampeertrip die zijn 
leven voorgoed verandert. Vindt hij de 
moed en de kracht om terug te keren en is 
er een toekomst voor Mungo met James?
MUNGO van Douglas Stuart is vanaf 7 
april verkrijgbaar.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, vaak of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, maar 
dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij ‘het te 
weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog veel te 
leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer ruimte 
voor groei en ontwikkeling.

www.meditationmoments.nl
Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi

  Win              kaarten
                                    

gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

Nog meer kans maken?
In april 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 Ensemble of the 
Netherlands brengt in mei 

2022 samen met enkele 
solisten de Stabat Maters van 

de Italiaanse grootmeesters 
Vivaldi, Boccherini en 
Pergolesi ten gehore. 

Een Stabat Mater is een 
zangcyclus over Maria die 
weent om haar stervende 
zoon. De muziekstukken 

zitten dan ook 
vol emotie en ontroering.

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

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi
gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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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  |  035 8200426  |  www.dokterandre.nl

meerdere behandelingen wordt de werkings-

Afspraken via 
www.dokterandre.nl

of telefonisch
035 8200426

26



Fo
to

: R
uu

d 
P

os

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Sinds begin dit jaar is Hij Gelooft in Mij terug in het 
theater. De musical over André Hazes was tussen 
2012 en 2015 met meer dan 700.000 bezoekers een 
gigantisch succes. Destijds speelde Roosmarijn 
verschillende rollen in de musical, waaronder die van 
Rachel Hazes. Ter ere van de zeventigste geboortedag 
van de volkszanger wordt de productie nu opnieuw 
opgevoerd, deels met de cast van weleer.

Hits van Hazes
Roosmarijn staat nu zeven avonden per week in het 
theater als Rachel. Maar van de Hazeshits krijgt ze 
geen genoeg. "Ik merk dat ik er zelf ook een beetje 
verbaasd over ben", lacht de actrice. "Na zoveel keren 
spelen heb je die nummers wel gehoord, zou je 
denken. Maar dat is écht niet zo. Elke keer als die 
muziek weer begint en we met een scène bezig zijn... 

Musicalactrice Roosmarijn Luyten kruipt opnieuw in de huid van Rachel Hazes in de 
hitmusical Hij Gelooft in Mij. "Het script zit zo ritmisch in elkaar. Toen ik het weer las, 
merkte ik dat het nog als een gehele compositie in mijn hoofd zat", vertelt Roosmarijn.

Roosmarijn Luyten speelt Rachel in Hazesmusical:

'Ik kan er geen 
genoeg van krijgen'

dan word ik heel gelukkig.” Zoals wanneer ‘Bloed, 
zweet en tranen’ voorbijkomt: "Dat is echt een 
hoogtepunt in de voorstelling. Zowel in geluid, in beeld 
als in het drama. Het is een heftige scène die altijd 
weer spannend is", legt Roosmarijn uit. 

Hartslag
"Alle arrangementen zijn zo mooi door de musical 
verweven. De muziek is echt de hartslag van de 
voorstelling. De muziek van Hazes is van zichzelf al 
geweldig, maar de diepte en gelaagdheid die het in de 
voorstelling krijgt… Ik vind het echt prachtig. Ik kan er 
geen genoeg van krijgen”, sluit Roosmarijn enthousiast 
af. 

Hij Gelooft in Mij is tot en met augustus te zien in de 
Nederlandse theaters. 
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Showroom Borek  |  Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk   |  T  +31 (0)13 528 88 66  |  E mail@borek.eu

ORIGINAL DUTCH DESIGN SINCE 1977

ENJOYING THE OUTDOORS
YOI-FURNITURE.COM

BOREK.EU

MAXLUUK.COM
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ik 
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The 1:1 diet by Marika
Spoordreef 22, Almere
06-44150600
1op1metmarika@gmail.com

Met � e 1:1 Diet heb je 
je eigen consulent. 
Pers� nlijke 1 op 1 

begeleiding v� r extra 
su� ort, m� iva� e en � ps. 
Je � aat er bij Marika n� �  

a � n v� r. 

� is is � e one!

���� � � � � � ������
�����������

Praktijk Agnes Hoogendoorn  |  Isadora Duncanweg 87, Almere  |  www.agneshoogendoorn.nl
06-2927 8229 <acquisitie wordt niet op prijs gesteld>

Wil jij meer rust in je hoofd?
De afgelopen jaren zijn voor iedereen een grote 
uitdaging geweest. Zit jij er ook af en toe even helemaal 
doorheen en zie je het niet meer zitten? Weet dat het er 
allemaal mag zijn en dat het deel uitmaakt van deze tijd 
van grote transformatie.

Ik geloof dat vrouwen veel innerlijke kracht en 
doorzettingsvermogen in zich hebben. Ze zijn als geen 
ander in staat om veel bordjes in de lucht te houden. 
Toch gaan ze soms te lang door en trekken niet op tijd 
aan de bel. En dat is jammer, want daardoor doen ze 
zichzelf te kort.

Wordt het jou allemaal te veel, maakt 
je mind overuren en loop je vast? 

Verlang je naar rust in je hoofd? 
Probeer dan eens een sessie bij mij 
om na afloop met een stil hoofd en 
ontspannen lichaam weer naar huis 

te gaan. 

Harje r,
Age Hger

Neem vandaag de eerste stap naar 
meer rust in je hoofd en start met 

de simpele oefeningen uit mijn 
e-boek ‘Naar meer rust in je hoofd’.

Pas de 5 simpele oefeningen toe en voel hoe de stress vermindert.

Als sensitieve rustgever, stress-
releaser, rebalancer en burn-out 
ervaringsdeskundige begeleid ik 
jou om meer rust en harmonie te 
vinden in je hoofd, lijf en leven.

Scan QR-code of download 
gratis op 

www.agneshoogendoorn.nl

Bij inlevering

van deze pagina

ontvang je een

korting van 22%
op de eerste sessie.
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1. 201 van Bon Parfumeur, € 94,- www.debijenkorf.be
2. Good Morning van Jusbox, € 130,- www.thecofcosmetics.nl

3. Aqua Colonia Starfruit & Whitefl owers van 4711, vanaf € 22,50 www.4711.com
4. Gril of Now Lovely van Elie Saab, vanaf € 59.- www.douglas.nl 

5. Strawberry van Malin + Goetz, € 85,- www.retreat.nl
6. Legend van Mont Blanc, vanaf € 45,- www.douglas.nl  7. Nerolia Vetiver van Guerlain, vanaf € 101,- www.guerlain.com
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De mooiste geuren

3

4

1

5 6 77

8. KAYALI Eden Juicy Apple, vanaf € 25,- www.iciparisxl.be
9. Sensuous Stars van Estée Lauder, vanaf € 80,- www.douglas.nl

10. Khamsin van Ella K, € 225,- www.skins.nl/fr
11. De Los Santos van Byredo, vanaf € 140,- www.skins.nl/fr
12. Oui, La Vie est belle, vanaf € 75,44 www.debijenkorf.be

13. Magenta Tanzanite van Armani Privé, € 270,- www.armanicom

11

De mooiste geuren

8 9

Bij een nieuw seizoen horen mooie nieuwe geuren. 
Parfums die je laten stralen wanneer de zon schijnt, maar 
je ook  opvrolijken op een regenachtige dag!

BEAUTY/NEWS

De mooiste geuren Bij een nieuw seizoen horen mooie nieuwe geuren. 
Parfums die je laten stralen wanneer de zon schijnt, maar 
je ook  opvrolijken op een regenachtige dag!

12 13

10
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
      's-Gravenwezel
37. De Kempen

38. Ibiza
39. Costa del Sol

25

24
19

17
14

31

30

12
13

15

3220

35
34

36 37

11

6

4

38SPANJE

39

JOUW PARTNER IN WEL
39 Bruisende regio’s

3736



      VISHANDELDERODEMUL.NL   |   INFO@VISHANDELDERODEMUL.NL
WWW.VISHANDELDERODEMUL.NL

      VISHANDELDERODEMUL.NL      VISHANDELDERODEMUL.NL      VISHANDELDERODEMUL.NL

VIS BESTELLEN?
DAT GAAT MAKKELIJK 
ONLINE SCAN DE CODE.

KIJK OP VISHANDELDERODEMUL.NL VOOR HET BESTELFORMULIER OF KOM AAN DE KRAAM

                  

LET OP WIJ BEZORGEN OP VRIJDAG 24 en 31 dec in BUSSUM

Di. 21 en 27 dec Oosterhout (Winkelcentrum Zuiderhout)   Do. 23 en 29 dec Bussum (weekmarkt) en Almere-Poort

Wo.22 en 29 dec Almere-Poort (homerusmarkt)  Vr. 4 en 31 dec Huizen (oude Raadhuisplein) en Almere-Poort(homerusmarkt)  

VISSPECIAALZAAK
DE RODE MUL

Het is belangrijk om gezond te eten. Vis is niet meer weg te 
denken in een gezonde levensstijl. Heeft u weinig tijd? Wij 
maken hele mooie kant-en-klaarmaaltijden voor in de oven, 
wok of pan.

Wij staan voor superkwaliteit van alle soorten vis, of het nu 
buitenlandse vis of Noordzee gevangen vis, gebakken vis of 
onze gerookte vis is.

Wij maken elke week prachtige ovenschotels en verse 
maaltijden. Ook bakken wij elke dag heerlijke 
visjes voor u!

Wist u dat veel vis die wij verkopen het MSC- 
of ASC-keurmerk hebben?

Als u op zoek bent naar een uitgebreid assortiment 
visspecialiteiten, dan bent u bij ons aan het goede adres.Een erfstuk dragen 

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

Suzanne Roeffen Edelsmid
Kerkgracht 85A  Almere

06-49788280
www.suzanneroeffen.nl

Ik ontwerp en vervaardig een 
sieraad naar uw idee of 

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

titanium etc.) en eventuele 
edelstenen zelf. 

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

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

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

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

REVIEW
Corrie Geel  

Ook voorreparaties!
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LOOKING/GOOD

Nooit meer een 
BADHAIRDAY!

Stap onder de douche 
Kom je er ‘s ochtends achter dat je haar in pieken 
langs je gezicht hangt? Was je haren met een 
verzorgende shampoo en gebruik vervolgens een 
conditioner voor een glanzende coupe.

Leg de nadruk niet op je haar
Doe eens iets geks met je make-up, trek een outfi t in 
een opvallende kleur aan of kies voor een in het oog 
springende bril. Niemand die nu nog op je haar let!

Zet een hoed op 
Die zijn nu hartstikke hip, dus waarom zou je daar 
geen gebruik van maken? Kies bijvoorbeeld voor een 
fl aphoed, gleufhoed of een bolhoed.

Kies voor een staart, vlecht of knot 
Dan vallen je gekke pieken, pluizige punten of vette 
haardos veel minder op. Zijn er nog plukjes die zich 
niet aan jouw regels willen houden? Gebruik dan wat 
leuke speldjes.

Ga naar de kapper
Een goede knipbeurt kan wonderen verrichten. Al 
eens aan een leuk kleurtje gedacht? Je kapper kan je 
adviseren over de laatste haartrends.

Wat doe je als ‘het’ zich plotseling aandient? De ‘badhairday’, die altijd op het verkeerde 
moment komt?

Er gaat een (digitale) wereld 

voor je open

Activiteiten & 
diensten
voor senioren 
in Almere

TAALMAATJES ONLINE

COMPUTERHULP

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

COMPUTERCURSSUSEN

Wat voor de een heel simpel is, 
is voor de ander compleet nieuw. 
Om mensen kennis te laten maken 
met zaken als videobellen en 
dergelijke en ze te leren om dit 
ook daadwerkelijk zelf te doen, 
organiseert Senior-Live diverse 
(groeps)cursussen en trainingen, 
zoals een iPad-cursus en een 
cursus Windows. “Hierin leren de 
mensen in hun eigen tempo en op 
begrijpelijke wijze hoe alles werkt 
en hoe ze er zelf mee aan de slag 
kunnen gaan.”

Cursussen, trainingen en meer
Het organiseren van cursussen en 
trainingen is niet het enige dat ze bij 
Senior-Live doen. “We hebben bijvoorbeeld 
ook nog elke vrijdag van 10.00 tot 
12.30 uur een inloopspreekuur voor 
computergerelateerde vragen en we 
bieden indien gewenst ook persoonlijke 
en deskundige computerhulp aan huis.  
Senioren die het leuk lijkt om hier ook aan 
deel te nemen, zijn meer dan welkom om 
zich bij ons aan te sluiten. Aanmelden kan 
via de website of door ons te bellen.” 
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Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 
mijn strenge levensstijl.

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 
huid.

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 
MKBM MSM Powder.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het natuurlijke proces van ouder worden is begonnen: afgelopen jaar werd 
ik veertig. Ik had hierdoor het gevoel dat ik er op mijn fi tst uit moest zien. 
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

De natuur een handje helpen
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 

Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ontvang € 5,- korting bij jouw eerst-
volgende aankoop in de MKBMshop 
(m.u.v. boeken). 

Kortingscode: BRUIST5

DealB R U I S T

Levende bacterien in      
             huidproducten?

Ja, dat kan en dat 
noemen we probiotica.

Wat is probiotica? Probiotica zijn bacteriën of schimmels die een positieve werking 
hebben op de gezondheid. Het zorgt voor een goede darmfl ora, wat van belang is 
voor de spijsvertering, stoelgang en het immuunsysteem. Maar wat nog weinig 
mensen weten, is dat het ook goed is voor de huid. We hebben op de huid net als 
in de darmen ook goede en slechte bacteriën. De goede bacteriën, de zogenaamde 
huidfl ora zorgen voor een natuurlijke barrière tegen schadelijke bacteriën en 
schimmels. 

Probiotica voor de huid zorgt ervoor dat de huidfl ora de huidbarrière sterk maakt 
zodat we beter beschermd zijn. Als de balans verstoord wordt en de slechte bacteriën 
en schimmels de overhand krijgen kunnen er verschillende huidziekten ontstaan als 
acné. Cosmedix heeft dit concept verder uitgewerkt en heeft een fantastisch masker 
ontwikkeld: Micro Sheet Mask.

De Micro Sheet Mask heeft als hoofdingrediënt een probiotisch serum dat de 
barrière functie van de huid te versterkt. Daarnaast bevat het hyaluronzuur, een 
super hydraterend stofje dat in de huid vocht aan zich kan binden voor de ultieme 
vochtverzorging. 

Schoonheidssalon Maresa heeft voor de maand april speciaal voor de Almere Bruist 
lezers een behandeling samengesteld. 

Balance Your Skin €80,-
60 minuten

• reinigen van de huid
• diepe exfoliatie
• uitreinigen
• epileren en harsen
• microsheet masker
• massage met rozenkwarts
• hydrateren en beschermen

Wil je deze 
behandeling ook 

graag ondergaan?
neem dan 

contact op!

Schoonheidssalon Maresa 
Joostlaan 2 Almere

06-1026148
www.schoonheidssalonmaresa.com
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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 Marieke
stelt zich voor

Deelname aan een rubriek als deze is eigenlijk 
niets voor haar, maar ze waagt toch de sprong. 
“We doen het maar gewoon, je weet nooit wat 
het oplevert. Ik mis het om thuis te 
komen en even mijn ei kwijt te 
kunnen bij iemand, en om ’s avonds 
lekker samen neer te ploffen op de 
bank en gezellig een fi lm te kijken.”

Marieke omschrijft zichzelf als 
sociaal en lief. “Ik ben een babbelaar en houd 
van mensen om me heen.” Naast haar werk als 
customer care medewerker bij Nederland 
Bruist werkt ze in het weekend bij een café in 
Breda én volgt ze een opleiding. Een bezig bijtje 
dus. In haar spaarzame vrije tijd spreekt ze af 
met vrienden en wandelt ze graag. “Ik geniet 
van het leven en zoek iemand die samen met 
mij het avontuur aan wil gaan. Festivals be-

Marieke zoekt

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

zoeken, naar de bioscoop gaan, het kan 
allemaal.” 

Wat voor eigenschappen moet haar 
nieuwe partner hebben? “Wat mij 
betreft mag hij lekker extravert, 
sociaal, grappig én lief zijn. 
Daarnaast is het fi jn als hij ambitie 
heeft en verbaal sterk is. Ik vind het 
belangrijk dat je goed met elkaar 

kunt communiceren en het durft uit te spreken 
als iets niet lekker loopt. We hoeven echt niet 
alles samen te doen, ik vind het belangrijk om 
elkaar ook vrij te laten om zelf dingen te 
ondernemen met vrienden. Qua uiterlijk val ik 
op donker haar en het is prettig als hij net iets 
langer is dan ik. Ik ben bovendien niet vies van 
een wijntje, het zou fi jn zijn als mijn toekomstige 
partner daar ook van houdt!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In april hebben 
we speciale aandacht voor een jonge meid uit onze eigen gelederen: 

de 21-jarige Marieke, woonachtig in Breda.

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

LEEFTIJD
21 JAAR

OGEN
BLAUW
GROEN

LENGTE
173 CM

Wiljo zoekt
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.  

Nu een uniek product beschikbaar: een combiticket voor 
de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

KEUKENHOF
KEUKENHOF 2022: FLOWER CLASSICS 

Bloemen zijn belangrijk voor mensen. Ze horen bij ons 
leven, al eeuwenlang. Bloemen worden als klassieke 
symbolen gebruikt in kunst, architectuur en design. 

De roos voor de liefde en de tulp voor de nieuwe lente! 
In Keukenhof brengen ze deze klassiekers samen, met 

de tulp als stralend middelpunt!

Keukenhof is dit jaar geopend vanaf 24 maart t/m 
15 mei 2022. Binnen deze periode is het dus 

mogelijk om tickets te bestellen.

EFTELING

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR
IJE

 TI
JD

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark op je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
HET MUSEUM VAN NEDERLAND

Een historisch museum waar altijd iets nieuws te 
ontdekken is. Het Rijksmuseum kijkt met de blik van nu 
naar de kunst van toen. Zo verzeker je jezelf steeds weer 
van een bijzonder bezoek. Dat het Rijksmuseum tot de 
beroemdste musea van de wereld behoort, komt vooral 
door de faam van de meesterwerken uit de collectie.

Het Zelfportret van Van Gogh, Het Straatje van Vermeer, 
het Huishouden van Jan Steen en Rembrandts 

Nachtwacht. Maar ook het werk van Breitner en het 
Aziatisch Paviljoen zorgen ervoor dat het Rijksmuseum 
tot de verbeelding blijft spreken van nieuwe generaties 

bezoekers. Juist daarom is er in het museum altijd iets te 
doen, voor iedereen, jong tot oud, van over de hele wereld.

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.

Bestel 
hier 

je tickets
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INGREDIËNTEN
2 eetlepels boter

1 teentje knofl ook, 
fi jngehakt

1 kilo asperges, 
uiteinde bijgesneden

Keukenzout
Vers gemalen zwarte peper

2 kopjes kippenbouillon 
1/2 kopje slagroom, 

plus meer voor de garnering 
Vers gesneden bieslook, 

voor de garnering 
Vers gehakte dille, 
voor de garnering

BEREIDING
Smelt de boter in een zware pan op middelhoog vuur. Voeg knofl ook toe en 
bak deze tot het geurig is, ongeveer 1 minuut. Voeg de asperges toe, breng 
op smaak met zout en peper en kook tot ze goudbruin zijn, 5 minuten. 
Voeg de bouillon toe en laat 10 tot 15 minuten afgedekt sudderen tot de 
asperges heel zacht maar nog groen zijn.

Gebruik een staafmixer of een blender om soep te pureren. Als je een 
blender gebruikt, stop dan een paar keer en verwijder het deksel om 
oververhitting van de soep te voorkomen. Doe terug in de pan, roer de 
room erdoorheen en verwarm op laag vuur. Breng op smaak met peper en 
zout.

Garneer met meer room en de vers gesneden kruiden. Het kan nu warm, 
direct van het fornuis geserveerd worden.

De lente is begonnen en het aspergeseizoen is aangebroken. Als je een grote 
fan bent van deze groente, houd je ongetwijfeld van deze roomsoep. Een mooie 
groene soep die geschikt is als lichte maaltijd of als voorgerecht. Natuurlijk ook 

heerlijk bij de voorjaarsbrunch! 

4 PERSONEN - 55 MIN.

Aspergesoep
 à la crème

BRUIST/RECEPT
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-6-9.

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

PUZZELPAGINA
Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

  

Maak kans op een

Proefbox van 
Gusteau t.w.v. 
€ 29,95
In totaal zijn het in deze 
proeverij 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. 
Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om 
cadeau te geven.

www.drinkgusteau.com

PUZZELPAGINA
Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Maak kans op een

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

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

h e p n v b d b r k g

Gusteau t.w.v. 

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

Randstad 21-05 F, Almere
06-23810747  |  06-10882004
info@rimpelzorg.nl  |  www.rimpelzorg.nl
      

Randstad 21-05 F, 
06-23810747  |  06-10882004
info@rimpelzorg.nl  |  
      

Dr. Farhad Sediqi

• 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
• Vitaminetherapie
• Haartransplantatie
• Cryolipolysis (vetbevriezing)
• Elektrische ontharing, 

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

• IPL • PlexR soft surgery

Botuline Rimpelzorg Klinieken is al jaren actief in Nederland. Je kunt hier 
terecht voor een breed scala aan cosmetische behandelingen. “Onze visie is: 
met een kleine ingreep kun je een grote verandering bewerkstelligen”, vertelt 
eigenaar en cosmetisch arts Farhad Sediqi. “Bij alles wat we doen, streven we 
dan ook naar een zo natuurlijk en subtiel mogelijk resultaat.”

UW SCHOONHEID 
IS ONZE PASSIE

Onze behandelingen en apparaten:

Randstad 21-05 F, Almere

ONZE NIEUWE LOCATIE 

IN AMSTERDAM GAAT 

BINNENKORT OPEN




