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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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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Deze villa in aanbouw ligt op slechts vier 
minuten afstand van San Carlos, in de rustige 

urbanisatie Es Figueral. Halverwege de berg 
heeft het een uitstekend uitzicht tot aan Cala 
San Vicente. Voor liefhebbers van natuur en 

het noorden is dit de juiste plek!

De stijl van het huis zal zeer eigentijds zijn met 
een groot zwembad, vele zonnige terrassen, 

vier slaap- en badkamers, een enorme 
woonkamer met open haard, hoge 

schuifdeuren die naar het zwembad leiden, 
een kelder, een ruime garage en een berging.

Deze woning is uitstekend geschikt voor al 
diegenen die de rust en stilte van het noorden 

zoeken. Rondom deze geweldige villa, zal er 
genoeg ruimte zijn om een mooie tuin aan te 

leggen en een off-road parking.
Aangezien de villa nog in aanbouw is, zou u 

nog steeds in staat zijn om de gebruikte 
materialen te kiezen, na eigen smaak. 
Eigentijds design maakt deze Villa een 

top-property hier op Ibiza en een geweldig huis 
om je thuis te voelen tijdens je vakanties maar 
ook geschikt als permanent verblijf of tweede 

residentie.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

Villa in aanbouw met mooi uitzicht 
in Es Figueral

REFERENTIE KP1724
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 430 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 1.770 m²
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4
ZWEMBAD JA

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.900.000,-



Scan de QR-code 
en bezoek de 
website voor
meer info.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR

Everdenberg 341, 
Oosterhout
0162-238052 
info@drmetaldesign.nl

Damien Rietvink
Eigenaar

Ons bedrijf is ontstaan 
vanuit een passie voor staal 

en de vele mogelijkheden hierin.

Wij ontwerpen en realiseren onder andere:

Alles geheel op maat en daarmee uniek.

STALEN DEUREN & KOZIJNEN

TRAPLEUNINGEN & BALUSTRADES

MEUBELS OP MAAT

STALEN TRAPPEN

• 100% MAATWERK  •  6 MAANDEN GARANTIE  •  OFFERTE BINNEN 48 UUR
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VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Eindelijk, de zomer is begonnen! En hoe… Voor de één kan het 
deze maanden niet warm genoeg zijn, terwijl de ander stiekem 
alweer verlangt naar de wat koelere maanden. Helemaal nu we in 
Nederland steeds vaker te maken hebben met een hittegolf. Vooral 
die tweede groep zal dan ook blij zijn met de tips die we deze editie 
geven voor de nodige verkoeling.

Veel mensen blijven met de ergste warmte het liefst gewoon 
binnen. Dan kun je natuurlijk thuis blijven zitten, maar is het niet 
veel leuker om ook eens ergens anders heen te gaan, waar je 
niet alleen binnen zit, maar ook nog eens wordt vermaakt? 
Ga bijvoorbeeld naar de musical Dagboek van een Herdershond 
die in ieder geval nog tot en met 17 juli op de planken staat. 
Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je het interview 
dat wij hierover hadden met theaterproducent Albert Verlinde. 

En als je dan toch aan het lezen bent… lees dan vooral ook de 
rest van alle bruisende verhalen. De perfecte manier om even te 
ontspannen tijdens zo’n heerlijke zomerse dag!

Geniet van de zon en van Bruist!
René Moes

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

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Almere Bruist en Haarlem Bruist.Inhoud
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Kunstenares Grace Spiegel  |  Galerie Grace Spiegel, Glipperweg 94, Heemstede (op afspraak) 
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel

Het zat er altijd al in, de wens om te tekenen en te schilderen, te 
experimenteren met technieken, materialen en stijlen. Ze volgde 
masterclasses en een deeltijd opleiding aan de kunstacademie, maar 
niet eerder voelde Grace Spiegel het verlangen om zelf kunst te maken 
zo sterk als de afgelopen paar jaar. 

In haar sfeervolle atelier schildert ze en ontvangt ze bezoekers. 
Aziatische kimono’s en kleden, Chinese muiltjes, Japanse kwasten en 
aardenwerk servies tonen in één opslag waar ze haar inspiratie vandaan 
haalt. In de etalage prijken schilderijen van Aziatische vrouwen die de 
gratie en gereserveerdheid uitstralen die we kennen uit hun cultuur. 

Grace’s portretten kunnen zowel expressief als introvert, trots als 
melancholiek zijn, maar nooit onderdanig. Ze tonen zowel jongere als 
oudere vrouwen die zich bewust zijn van zichzelf, ongeacht hun leeftijd 
of achtergrond. 

Dankzij haar talent en geheel eigen signatuur 
slaagt Grace erin het wezen van de Aziatische 
vrouw op overtuigende en eigentijdse wijze tot 
Ieven te brengen. Met respect en aandacht voor 
hun diepste wezen, dat tijdloos en universeel is.

TE BEWONDEREN 
BIJ ETC DESIGN 

CENTRE IN 
CULEMBORG 

De Aziatische vrouwen 
van Grace Spiegel

“Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het 
schilderen van Aziatische vrouwen in hun kimono’s en los van hun context. Het onderwerp 
verveelt me nooit. Integendeel, ik ontdek steeds weer nieuwe elementen die me helpen om 
de schoonheid en sereniteit waar zij voor staan en waarnaar ik op zoek ben te onthullen.” 

38

1.000 M2 SHOWROOM - Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850  |  info@scooterspot.nl

WE LOVE OUR 
CUSTOMERS!
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BRUIST/BODY&MIND

Steeds vaker hebben we er in ons land mee te maken: een hittegolf. Sommigen 
vinden dit heerlijk, maar voor degenen die er wat meer moeite mee hebben, 

zetten we een aantal verkoelende tips op een rijtje.

zoals ze ook in het buitenland doen. Moet je toch de 
zon in, smeer je dan in ieder geval regelmatig in.

KOEL HUIS Veel mensen blijven tijdens een 
hittegolf het liefste thuis, mits ze het daar een beetje 
koel kunnen houden. Onze tips: houd ramen en 
deuren overdag gesloten en doe de gordijnen dicht 
om het zonlicht zoveel mogelijk buiten te houden. 
Pas als het buiten afkoelt, zet je alles tegen elkaar 
open zodat er wat frisse lucht naar binnen kan. 
Ga overdag niet uitgebreid binnenshuis koken of 
bakken en vermijd het gebruik van elektrische 
apparaten, want ook die geven warmte af, zelfs als 
ze in de slaapstand staan. Trek dus zoveel mogelijk 
stekkers uit de stopcontacten. Met uitzondering 
van de stekker van de ventilator natuurlijk. Als je 
die op de juiste manier gebruikt, met een bakje (ijs)
water ervoor, produceert die een heerlijk verkoelend 
windje.

Misschien wel de meest logische, maar ook de 
belangrijkste tip: drink veel! Ook al heb je geen 
dorst, drink toch echt minimaal twee liter per dag 
en dan bij voorkeur (lauw) water. Géén koffi e of 
alcohol, want die belasten je lichaam alleen maar 
extra in de hitte. Ben je niet zo’n waterdrinker? Als 
alternatief zou je ook kunnen kiezen voor kruiden-
thee, vruchtenthee of karnemelk.

LUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Jouw persoonlijke 
hitteplan

Ook op zoek naar verkoelideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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LUCHTIG EN LICHTUCHTIG EN LICHT Als de thermometer 
tropische temperaturen aantikt, kun je het best je tropische temperaturen aantikt, kun je het best je 
garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige garderobe daar ook op aanpassen. Kies luchtige 
(wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de (wijde) kleding in een lichte kleur - die biedt de 
meeste verkoeling - en draag een (even eens meeste verkoeling - en draag een (even eens 
lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. lichtgekleurde) hoed of pet als je de zon ingaat. 
Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je Zo blijft je hoofd altijd wat koeler en beperk je 
het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op het risico op een zonnesteek. Probeer de zon op 
het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te het heetst van de dag sowieso zoveel mogelijk te 
vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, vermijden en pas je dagindeling aan de hitte aan, 

Ook op zoek naar verkoelideeën?

1110



HAWAIIAN TROPIC 
AFTER SUN 
COOLING ALOE GEL
Na een dag heerlijk liggen zonnen, is een 
goede naverzorging natuurlijk belangrijk. 
Met dit nieuwe product van Hawaiian Tropic 
verzorg je je huid en houd je je kleurtje wat 
langer vast. Deze nieuwe after sun cooling 
aloë gel verzorgt en hydrateert je huid met 
een verfrissende formule. Precies wat je 
nodig hebt na een zonnige dag. 
hawaiiantropic.com

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

bij onze bruisende ondernemers.bij onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

LOWLANDER 
TROPICAL ALE
Met de stijgende temperaturen is de Lowlander 
Tropical Ale een perfecte tropische dorstlesser 
op warme zomerdagen. Geïnspireerd op reizen 
naar Curaçao is de 3,8% Tropical Ale 
gebrouwen met sappige sinaasappel en 
tropisch dragonfruit, waardoor het bier heerlijk 
verfrissend is en bomvol smaak zit. Als lid van 
1% For The Planet, wordt 1% van de opbrengst 
aan het WNF gedoneerd om de natuurlijke 
leefomgeving van de zeeschildpad te herstellen. 
Geniet van deze tropische explosie in een fl esje! 
www.lowlander-beer.com

Scan 
de 

QR-code Vier de
zomer!

Vier de
zomer!

Vier de
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.
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SHOPPING/NEWSWILKINSON VROUWEN
INTUITION SENSITIVE 
TOUCH
Snel en makkelijk scheren om bikiniproof voor 
de dag te komen kan met de Intuition Sensitive 
Touch van Wilkinson Intuition. Met een unieke 
wateractieve gel en een nieuw scheersysteem 
met 3 mesjes, scheer je alle gevoelige plekjes in 
een handomdraai. Deze nieuwe scheertechniek 
zorgt voor een glad scheerresultaat, zonder 
irritatie. Kortom: dit scheerapparaat gaat lang 
mee, heeft een mooie look en maakt jou zonder 
irritaties klaar voor de zomer. Onmisbaar dus 
voor de aankomende zomer. 
www.wilkinsonsworld.nl

SCHELDEBROUWERIJ 
ZEEZUIPER
Tijdens een dagje aan zee kan een heerlijk koud 
biertje natuurlijk niet ontbreken. En wat is dan 
een betere optie dan de Zeezuiper van 
Scheldebrouwerij? Deze goudblonde tripel heeft 
subtiele tonen van koriander en een aroma van 
geel fruit met een fris droge tot licht zoete 
afdronk. Deze favoriet heeft onlangs nog een 
bronzen medaille op de zeer prestigieuze World 
Beer Cup ’22 (VS) gewonnen en werd in 2020 al 
verkozen tot ‘Beste Belgische Tripel’ bij de 
Londense World Beer Awards. De Zeezuiper is 
onmisbaar voor een sprankelende zomer! 
www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Vier de
zomer! 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

HALLMARK
Hallmark versterkt waardevolle relaties door jou te inspireren 
je hart te laten spreken, iedere dag opnieuw. Een kaartje kan 
namelijk ook op de kleine 
momenten, zoals om je 
vriendinnen te laten weten dat 
ze er goed uitzien, lief zijn of 
trots op zichzelf mogen zijn. 
Juist in de zomerperiode 
wanneer mensen 
onzeker zijn over hun 
uiterlijk. Want iedereen 
is mooi zoals die is! 
www.hallmark.nl

LEZERSACTIE*
Bruisende strandbal
Met een strandbal kies je voor gegarandeerd 
plezier thuis in de tuin, bij het 
zwembad of aan het 
strand. Zowel jong 
als oud kan er uren 
speelplezier mee 
hebben. Ga je een 
dagje naar het 
strand of 
zwembad, dan is 
deze bal altijd leuk!

www.nederlandbruist.nl TAG #BAL
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
14



DITJES/DATJES

Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een snipperdag!
 Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en 
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,  
 waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart. 
 Op nummer één van de top drie om stress te verminderen  
staat muziek luisteren. Tv kijken en een warm bad 
  of warme douche nemen staan op twee en drie.
Vakantie is niet meer weten welke dag het is 
 en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.

Ontstressen gaat automatisch op een 
trampoline of springkussen en tijdens spelletjes 
of hilarische situaties. Dus neem je leven minder 
serieus en speel meer!
Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie  
  opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!
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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

1716



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KORAALRIF 
Op het grootste vrij toegankelijke 
evenement van Nederland laat heel 
Nijmegen zien wat de stad in huis 
heeft: kies uit ruim duizend 
optredens verdeeld over maar liefst 
veertig verschillende podia. Er is 
voor ieder wat wils, of je nu van 
pop, klassiek, rock, techno of jazz 
houdt. Een groot feest vier je samen 
met anderen en reken maar dat dat 
tijdens de Vierdaagsefeesten goed 
komt. Feest samen met anderhalf 
miljoen andere bezoekers die 
gedurende zeven dagen in 
Nijmegen te vinden zijn. De 
Vierdaagsefeesten starten dit jaar 
op zaterdag 16 juli en eindigen, 
samen met de Nijmeegse 
Vierdaagse, op vrijdag 22 juli. 
Kijk voor meer info op 
www.vierdaagsefeesten.nl.

D AGJE UIT
VIERDAAGSEFEESTEN 
NIJMEGEN

FILMPJE KIJKEN
ZWANGER & CO

Paula Visser wordt door de weduwe van 
haar kennis Jim om hulp gevraagd. Zeven 
jaar geleden werd Jim in verband gebracht 
met de verdachte dood van zijn assistent 
Lucy. Om Jims naam te zuiveren moet 
Paula er tijdens haar reis door Amerika 
samen met privédetective Stewart achter 
zien te komen wat er met Lucy is gebeurd. 
Terwijl Paula en Stewart het leven van een 
vrouw die zo onzichtbaar mogelijk door het 
leven ging proberen te ontrafelen, worden 
zij met harde hand tegengewerkt. Wanneer 
hun zoektocht hen van Los Angeles naar 
Mexico leidt, komt een noodlottige 
confrontatie steeds dichterbij…
KORAALRIF van Suzanne Vermeer is 
vanaf 26 juli verkrijgbaar.

Vier zwangerschappen, (bijna) moeders, 
vaders en (overgroot) opa’s, allemaal in één 
familie. Van twintigers die er onbezonnen 
aan beginnen tot een moeder met 
empty-nest syndroom die er alles aan wil 
doen om nog een keer te kunnen genieten 
van een baby. Alle vormen én uitdagingen 
van het ouderschap komen aan bod. Ga er 
maar aan staan om als 60-plusser in je 
eentje te zorgen voor je tweede leg, of tegen 
alle adviezen van je moeder en zus in 
eindelijk toch zwanger te worden van een 
spermadonor, om daarna de liefde van je 
leven tegen te komen… ZWANGER & CO is 
vanaf 7 juli te zien in de bioscoop.
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Met een goede pedicurebehandeling en het juiste advies kunnen veel 

problemen worden voorkomen. Veel voorkomende problemen zijn 

likdoorns en mycosenagels (kalknagels). Tegenwoordig zijn er voor 

kalknagels oplossingen die er ook nog fraai uitzien.

Zowel voor vrouwen als mannen is het mogelijk een reparatienagel 

over de aangedane nagel te plaatsen. Dit kan voor iedereen een 

prachtige oplossing zijn. De nagel ziet er op die manier weer heel 

natuurlijk en netjes uit.

DUS BRENG JE VOETEN NAAR MIJN PRAKTIJK. 

DAN ZORG IK VOOR DIE MOOIE ZOMERVOETEN. MET OF 

ZONDER EEN LEUKE GELLAK. 

Je voeten brengen je overal
    Waar breng jij je voeten?
Voeten hebben heel veel te lijden. Des te meer reden ze goed te verzorgen. Zeker ook nu 
verdienen je voeten meer aandacht. We zitten midden in de zomer, dus hopelijk blote voeten. 
Dan wil je toch ook dat ze er netjes en verzorgd uitzien in slippers of sandalen.

Praktijk Lijfi taal, p/a Nail Care Manon, Faas Eliaslaan 30A, Baarn

06-12129710 | info@lijfi taal.nl | www.lijfi taal.nl | www.facebook.com/Lijfi taal

BEL EN MAAK 
EEN AFSPRAAK
06 - 12129710

pedicure

Met een goede pedicurebehandeling en het juiste advies kunnen veel 

problemen worden voorkomen. Veel voorkomende problemen zijn 

likdoorns en mycosenagels (kalknagels). Tegenwoordig zijn er voor 

kalknagels oplossingen die er ook nog fraai uitzien.

Zowel voor vrouwen als mannen is het mogelijk een reparatienagel 

over de aangedane nagel te plaatsen. Dit kan voor iedereen een 

prachtige oplossing zijn. De nagel ziet er op die manier weer heel 

BEL EN MAAK 
EEN AFSPRAAK
06 - 12129710

Henn y van Vess um-Overee m
Pedicure - Voetrefl ex therapeute - Cupping

prachtige oplossing zijn. De nagel ziet er op die manier weer heel 

ZONDER EEN LEUKE GELLAK. 

prachtige oplossing zijn. De nagel ziet er op die manier weer heel 
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Ervoor zorgen dat kinderen kennismaken met positieve rolmodellen in de 
kinderopvang zorgt voor het aanleren van breed scala aan sociale vaardigheden. 

Daar zijn wij ons volledig van bewust bij TopNanny. 

 Het is zo stoer als een driejarige net als zijn of haar vader of opa wil 
timmeren en helpt met klussen. Het is schattig als een vierjarige 
mama helpt met boodschappen doen voor de oudere buurvrouw. 
Het imiteren van het gedrag van volwassenen en andere kinderen 
is gemeengoed vanaf de kinderjaren tot de volwassenheid. Het is 
verbazingwekkend hoeveel kinderen leren van het kijken naar 
acties en gedrag. Dit is belangrijk om rekening mee te houden als je 
werkt met kinderen. Ervoor zorgen dat kinderen kennismaken met 
positieve rolmodellen, zal hen helpen met het aanleren van een 
breed scala aan sociale vaardigheden.

Als nanny en ouders breng je een hoop tijd door met kinderen. 
De kinderen kijken naar je en zullen van jou leren. 

Wees het goede voorbeeld, kies voor de rust in je gezin 
en kies voor een nanny via TopNanny. 

voor kinderen!

COLUMN/CHANTAL

De Bosrand 44, Zutphen  |  0575-848432  |  informatie@topnanny.nl  |  www.topnanny.nl

TopNanny staat garant voor 21 jaar ervaring in de kinderopvang en wij weten wat er belangrijk is 
in een goede nanny voor jullie gezin. Je kunt kiezen voor een nanny met recht op kinderopvang-
 toeslag of in loondienst. Wij rekenen jullie graag voor, wat in jullie geval het voordeligst is.

Wees een rolmodel
hypotheekadvies in Spanje

Professionele hulp en

Klantwaardering:

9,6
Onze klanten zijn

zeer tevreden over 
onze expertise, advies 

en begeleiding 
in Spanje

Scan de QR code 

voor meer info

www.spaansehypotheek.nl

Actief in: COSTA DEL SOL  ·  COSTA BLANCA  ·  COSTA BRAVA  ·  BALEAREN

Bij Spaanse Hypotheek zijn we 
gespecialiseerd in hypotheekadvies 

voor ondernemers, vastgoed-
beleggers en DGA. Uniek is onze 

Hypotheek Pre-Scan, een 
maatwerkadvies, inclusief persoonlijke 

call. Dit geeft direct inzicht in jouw 
mogelijkheden en het actuele 

hypotheekaanbod. Aan de hand van 

deze Pre-Scan krijg je inzicht in de rente, 
afl ossing, onze kosten, bijkomende kosten 

et cetera.  * minimale aankoopsom
bedraagt 200.000 euro

Wil je gebruikmaken van ons netwerk, 
maar wel zelf een ‘eenvoudige’ hypotheek 

afsluiten? 
Dat kan ook!
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+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van a tot z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN
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UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST
2022 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.
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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

Musical Dagboek van een Herdershond, naar de 
televisieserie uit de jaren zeventig, vertelt het 
verhaal van de jonge kapelaan Erik Odekerke die 
in 1914 toetreedt tot de gelovige gemeenschap 
van het Zuid-Limburgse Geleen. Hij probeert 
zich staande te houden, maar jaagt onbedoeld 
veel mensen tegen zich in het harnas. “Het 
verhaal van de mijnen en het katholieke leven 
van honderd jaar geleden raakt een bepaalde 
snaar bij de inwoners van Geleen en omstreken. 
Ik denk dat de musical daarom ook een succes 
is in Limburg. Het is zeg maar ‘ons verhaal’ ”, 
aldus Verlinde.

GROTE BELANGSTELLING BUITEN LIMBURG
Vanuit het hele land krijgt Verlinde de vraag of 

De spektakelmusical Dagboek van een Herdershond kende eind april in MECC Maastricht haar 
allereerste try-out. Dat de voorstelling echter vrijwel direct tot en met 17 juli zou worden 

verlengd, had Albert Verlinde niet durven dromen. “De eerste drie try-outs werden door het 
publiek beoordeeld met een 9,3. Tijdens de voorverkoop stond de teller al op 41.000 verkochte 

kaarten. Dat is heel bijzonder voor een nieuwe productie, vooral als je bedenkt dat mensen 
alleen nog maar een affi che gezien hebben.”

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 

“Het verhaal raakt een bepaalde 
snaar bij de Limburgers”

de musical ook elders kan worden opgevoerd. 
De helft van de bezoekers komt namelijk van 
buiten Limburg. “Dagboek van een Herdershond 
is opgezet als spektakelmusical. De productie 
kan niet op tournee. Op het hoogtepunt lopen er 
meer dan 120 mensen op het podium met een 
paard en wagen. Dat kan nooit in een regulier 
theater opgevoerd worden. Je hebt echt een hal 
nodig.”

Op de vraag of de musical ook na juli nog te zien 
is, laat de theaterproducent zich voorzichtig uit. 
“We hebben een optie voor nog één maand, 
maar laten we eerst maar eens die 150.000 
mensen tot en met 17 juli vermaken. Maar zeg 
nooit nooit…”, sluit de enthousiaste Verlinde af.

Albert Verlinde over succes Dagboek van een Herdershond: 
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Microneedling behandeling - 
een échte skinbooster (ook voor in de zomer)

De behandeling wordt door onze huidtherapeuten 
uitgevoerd met de I’M Pen en bestaat uit een op 
maat gemaakte cocktail met actieve werkstoffen. 
Deze is samengesteld om de huid te revitaliseren 
en te verjongen en wordt met een hoge snelheid, 
door 36 micronaaldjes, in de huid gebracht door 
hier zeer kleine perforaties in te maken. Dit zet het 
natuurlijke wondgenezingsproces in gang. Na de 
behandeling wordt je huid gestimuleerd om collageen 
en elastine aan te maken. Het resultaat is een goed 
doorbloede, gladde, zachte en versterkte huid, waarbij 
onder andere droogtelijntjes worden aangepakt. 
Microneedling is geschikt voor ieder huidtype, ook 
voor de rode en/of gevoelige huid, en is ook ideaal om 
toe te passen in de zomerperiode.

Microneedling is een goede behandeling voor als jij je huid wenst te verbeteren en een 
echte boost wilt geven. Ook beschermt het de huid tegen zonschade en pigmentvlekken. 
De behandeling bevordert de hydratatie van de huid en stimuleert de celvernieuwing, 
waardoor er een mooie natuurlijke ‘glow’ ontstaat.

Met onze microneedling behandelingen kun je:
• Fijne lijntjes in je gezicht en hals verzachten
• Je huid een mooie, gezonde ‘glow’ geven
• De structuur van je huid verbeteren
• Pigmentvlekken en melasma verminderen
• (Acne) littekens verminderen

IDEALE 
ZOMER-

BEHANDELING

Microneedling behandeling - 
een échte skinbooster (ook voor in de zomer)

TIJDELIJKE

AANBIEDING

EERSTE 
BEHANDELING 

VOOR MAAR 

€ 175
i.p.v. € 195

Maak nu een afspraak op www.nationaalhuidcentrum.nl 

of bel 088-4251000 of mail naar info@nationaalhuidcentrum.nl

@nationaalhuidcentrum @nationaalhuidcentrum.nl

Adres: Naarderpoort 2A, Naarden

2726



1.000 M2 SHOWROOM - Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850  |  info@scooterspot.nl

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

1.000 M2 SHOWROOM - Scooterspot BV  |  Pilotenstraat 16 + 18, Amsterdam  |  020-4080850  |  info@scooterspot.nl

WE LOVE OUR 
CUSTOMERS!
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Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

Dan is de Cube Exclusive Plus multifunctionele luxe prefab 
woning vast wat voor jou. Dit model kan op ieder kavel, nieuw 
of bestaand, ingezet worden als recreatiewoning, hoofdverblijf, 

mantelzorgwoning of zelfs als volledig belasting aftrekbaar kantoor 
aan huis of praktijkruimte. 

Dit t a tko!

INVESTEREN OF RECREËREN

Op zoek naar een 
recreatie-/mantelzorgwoning?

CUBE EXCLUSIVE PLUS IS DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK!
Door de elektrische cv-ketel, HR++ glas en bij te leveren zonnepanelen 
is de Cube Exclusive Plus volledig energieneutraal uit te voeren. Ook het 
optioneel in het plafond ingebouwde climate systeem, waarmee je de 
woning in een mum van tijd koelt en verwarmt, draagt hieraan bij. Heb je 
al een gasaansluiting en wil je de woning hier toch op aansluiten? Ook dat 
is mogelijk. De woning wordt standaard geleverd met kunststof kozijnen 
en kunststof gevelbekleding. Dit maakt de gehele woning nagenoeg 
onderhoudsvrij.

STANDAARD GELEVERD:
• Complete keuken met vaatwasser, 

vriezer, koelkast en combi-oven. 
• Badkamer met ruime inloopdouche en 
 badmeubel met ingebouwde wastafel. 
• Seperaat toilet, cv ruimte, meterkast, 
 wasruimte en opbergruimte.

OPTIONEEL:
• Meubelpakket
• Climate systeem
• Zonnepanelen
• Jacuzzi, hottub of sauna
• Tuinaanleg
• Plaatsing

VRAAGPRIJS
N.O.T.K.,- incl. btw en 
v.o.n. (kavel en bungalow)

SLAAPKAMERS
2 of 3

GROOTTE
65-84 m2

CHALET
Op bestelling leverbaar

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO

of kijk op www.investrecreatie.nl

Dit t a tko!
NIEUWSGIERIG? 
We laten deze bungalow graag aan je zien. Neem contact met ons op door 
te bellen, whatsappen of te mailen naar David Kolla via +31 6 4643 8643 
of david@investrecreatie.nl. Dav la

INVESTEREN OF RECREËREN

Heb je zelf nog specifi eke 
wensen? Aarzel niet en vraag 
naar de mogelijkheden!
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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.

Bekend van Gooische Passie en 

GEEN BOTOX OF 
FILLERS, TOCH EEN

STRAKKE HUID?

 Met een speciaal ontwikkelde methode wordt 
Profhilo in de huid geïnjecteerd en vanuit die 
injectieplekjes gaat het hyaluronzuur zich 
langzaamaan verder verdelen in de huid. Het 
gevolg is dat de cellen in de huid weer gezonder 
en sterker worden, waardoor er onder andere 
weer meer collageen en elastine gevormd 
wordt. De huid wordt weer mooier en strakker. 

 Behandeling
  Bij de eerste behandeling wordt er op tien 
plekjes Profhilo geïnjecteerd. Na ongeveer vier 
weken wordt de behandeling herhaald. 
Afhankelijk van leefstijl, huidkwaliteit en leeftijd 
kan de behandeling na zes tot twaalf maanden 
weer herhaald worden.

Je wilt geen botox, je wilt geen fi llers? Daarom is er nu Profhilo! 
Profhilo is superzuiver hyaluronzuur, dat in tegenstelling tot fi llers niet bewerkt is 

om het die eigenschappen te geven die nodig zijn om meer volume te geven. 

  Effect
  Bij een deel van de mensen treedt er al een 
mooi effect op in de eerste vier weken. Het 
merendeel van de mensen ziet echter pas het 
effect optreden na de tweede behandeling.

 Is een Profhilo-behandeling 
iets voor jou?
 Maak vrijblijvend een afspraak en bespreek 
je wensen. Je krijgt eerlijk advies en een 
prijsopgave. Ik sta erom bekend dat ik niet 
meer doe dan nodig is. 

Als je wilt, kun je meteen 
behandeld worden, maar je 
kunt er natuurlijk ook even 
over nadenken.

Afspraken via 
www.dokterandre.nl

of telefonisch
035 8200426

Veluwezoom 5, Almere  |  035 8200426  |  
32



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.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je 
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie. 

Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, 
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat 

maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je 
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je 
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest 

waarin je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar 
Merlijn vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en 

de toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek, Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit van kunst en haar makers. Van 
schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, fotografi e 

tot digitale kunst. Transparantie, een open deur en 
innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 

kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

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 in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Het kan zijn dat Bianca je bekend 
voorkomt, ze runde namelijk ooit samen 
met Michael van der Plas (de ex van 
Barbie) café de kleine Voom Voom en ze 
is bekend van de RTL5 serie La 
Carihuela. Sinds 2015 runt ze haar eigen 
discotheek Voom Voom. “Echt zo’n 
ouderwetse familiediscotheek 
waar mensen van alle leeftijden 
komen. Ik vind het heerlijk om 
in Spanje te wonen. Zo lang 
het kan, blijf ik hier dan ook, ik 
voel me hier helemaal thuis.”

Wanneer we elkaar spreken, is haar stem 
hees, de avond ervoor is ze fl ink door-
gezakt. Het is tekenend voor hoe ze is: 
“Ik ben 47 jaar, maar ik voel me 20”, 
zegt Bianca lachend. Haar levensmotto 
is ‘pluk de dag’. “Je weet immers nooit of 
het je laatste is. Op het strand genieten 
van de zon, wandelen, uit eten gaan, een 

drankje drinken in het café… Ik vind het 
allemaal leuk om te doen. Hoe ik mezelf 
zou omschrijven? Ik ben spontaan, vrolijk 
en houd van gezelligheid. Bovendien kan 
ik heel druk en energiek zijn. Met mij is 
het in ieder geval nooit saai, er is altijd 
iets te beleven.”

Bianca zoekt dan ook geen type 
dat om 17.00 uur van het werk 
komt en vervolgens op de bank 
gaat hangen. “Het is fi jn als je 
net als ik een levensgenieter 
bent en van het vrije leven 

houdt. Tegelijkertijd zoek ik ook een 
maatje waar ik mee kan praten. Je moet 
ook vooral niet jaloers zijn. Verder vind ik 
het belangrijk dat je je leven op orde 
hebt, net als ik. Er is niet één bepaald 
type waar ik op val, als je jezelf maar 
goed verzorgt. Uiteindelijk gaat het 
echter toch om de klik!”

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

Bianca zoekt

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

In juli stellen we Bianca Meivogel aan je voor. Zij woont in een 
bruisend vakantiedorp in Zuid-Spanje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar info@la-bianca.com

‘VOOR MIJ IS 
ELKE DAG EEN 
FEESTJE’

Vrijgezel Bianca
stelt zich voor

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
165 CM

BRUISENDE/VRIJGEZEL

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.
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GlamourBar ‘t Gooi  |  Binnendelta 3D, Blaricum  |  06-42528077  |  info@glamourbartgooi.nl  |  www.glamourbartgooi.nl

Hoe goed ken jij jouw huid? Om optimaal te 
kunnen profi teren van de hoge werkzame stoffen 
die in Dermalogica’s producten zitten, is het van 
belang om te weten welk huidtype, en welke 
huidconditie de verschillende zones op je gezicht 
hebben. Zodat je producten kunt kiezen die 
aansluiten bij jouw huidbehoefte.

SKINPASS: Naast facemapping kun je bij GlamourBar 
‘t Gooi terecht om een behandelplan samen te stellen om 
zo samen met de ideale thuis producten tot de perfecte 
skincare routine te komen.

Facemapping

Je kan er voor kiezen om losse behandelingen te boeken 
maar daarnaast is het ook mogelijk om een dermalogica 
Skinpass samen te stellen van 3, 6 of 12 maanden. Zo weet 
je vooraf waar je aantoe bent en wat de kosten zijn. 
Voor meer informatie hierover: info@glamourbartgooi.nl

onzuiverheden
door het 

gebruik van haarlak

vette huid
door het 

gebruik van zeep

comedonen
door het 

gebruik van blush

Kunstenares Grace Spiegel  |  Galerie Grace Spiegel, Glipperweg 94, Heemstede (op afspraak) 
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel

Het zat er altijd al in, de wens om te tekenen en te schilderen, te 
experimenteren met technieken, materialen en stijlen. Ze volgde 
masterclasses en een deeltijd opleiding aan de kunstacademie, maar 
niet eerder voelde Grace Spiegel het verlangen om zelf kunst te maken 
zo sterk als de afgelopen paar jaar. 

In haar sfeervolle atelier schildert ze en ontvangt ze bezoekers. 
Aziatische kimono’s en kleden, Chinese muiltjes, Japanse kwasten en 
aardenwerk servies tonen in één opslag waar ze haar inspiratie vandaan 
haalt. In de etalage prijken schilderijen van Aziatische vrouwen die de 
gratie en gereserveerdheid uitstralen die we kennen uit hun cultuur. 

Grace’s portretten kunnen zowel expressief als introvert, trots als 
melancholiek zijn, maar nooit onderdanig. Ze tonen zowel jongere als 
oudere vrouwen die zich bewust zijn van zichzelf, ongeacht hun leeftijd 
of achtergrond. 

Dankzij haar talent en geheel eigen signatuur 
slaagt Grace erin het wezen van de Aziatische 
vrouw op overtuigende en eigentijdse wijze tot 
Ieven te brengen. Met respect en aandacht voor 
hun diepste wezen, dat tijdloos en universeel is.

TE BEWONDEREN 
BIJ ETC DESIGN 

CENTRE IN 
CULEMBORG 

De Aziatische vrouwen 
van Grace Spiegel

“Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het 
schilderen van Aziatische vrouwen in hun kimono’s en los van hun context. Het onderwerp 
verveelt me nooit. Integendeel, ik ontdek steeds weer nieuwe elementen die me helpen om 
de schoonheid en sereniteit waar zij voor staan en waarnaar ik op zoek ben te onthullen.” 
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LOOKING/GOOD

De geur van 
de zomer

ONS REUKORGAAN PAST ZICH AAN AAN DE 
ZOMERSE EUFORIE. We vinden in de zomermaanden 
veel nieuwe ‘limited editions’ in de parfumerie: een eau 
de toilette met een lichte formule die speciaal voor het 
zomerseizoen is ontwikkeld. Soms zijn deze uitvoeringen 
een ‘light’-uitvoering van een reeds bestaand parfum; de 
zware ondertonen zijn afgezwakt en bloemige geuren 
voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES OF ZELFS 
PIGMENT VLEKKEN VEROORZAKEN in de zon. De 
alcohol in parfum, in combinatie met zon, kan zorgen 
voor reacties als rode bultjes, blaasjes of soms zelfs 
donkere vlekken. Spray eau de toilette tijdens de zomer 
dus niet op je huid, maar over je kleding of een beetje op 
je haar.

JE KUNT ‘S ZOMERS OOK OVERSTAPPEN OP DE 
BODYLOTION uit dezelfde lijn als jouw eau de toilette. 
Dit voelt verfrissend aan op de huid en geeft een niet al te 
overheersende geur af. Ook de douchegels, haarsprays 
en andere haar producten die in veel parfumlijnen te 
vinden zijn, omgeven je de hele dag met je lievelingsgeur 
zonder dat het al te opdringerig wordt. Zo verspreid jij 
deze zomer heerlijk subtiel jouw favoriete geur!

Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. We 
vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, kruidige 

parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.

Havenstraat 62-1, Huizen

06-519 545 78

anneke@zenshian.nl

www.zenshian.nl

Zen Shian
Shiatsu is een 2000 jaar oude 

Japanse behandelwijze, waarbij 
door het geven van druk en het 
uitvoeren van strekkingen de 
meridianen (energiebanen) in 

balans worden gebracht.
Zen verwijst naar de kwaliteit 
van het aanwezig zijn. Graag 
laat ik je ervaren hoe het is 
aanwezig te zijn. Even niet 
hollen of bezig zijn met de 

buitenwereld, maar ervaren wat 
jij voelt en wie jij bent. En van 

hieruit je balans terug te vinden.

Kijk op zenshian.nl voor meer informatie, prijzen en 
openingstijden. Mail of bel voor een afspraak.

NU 20% KORTING OP 
DE EERSTE 
BEHANDELING

Kinderen
€ 40,- 
i.p.v. € 50,-

Volwassenen
€ 56,-
i.p.v. € 70,-

Verzekerd voor 
alternatieve 
geneeswijze? 
Dan vergoed jouw 
verzekering een groot 
deel van de 
behandeling.

Kennismakingskorting

“Alsof ik uren 
geslapen heb”
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‘VOOR ZELFKENNIS EN 
LEVENSKUNST’

Ik ben Marja Theunissen 
en ‘beman’ egolab.me. Bij 

mijn coachwerkzaamheden 
put ik mijn opleiding en 

-ervaring, maar vooral uit 
mijn hoogsensitieve skills. 

Sinds 2014 ondersteun 
ik mensen op een 

unieke manier om mooie 
vervolgstappen te zetten.

En doorrrrrr?!
Natuurlijk weet je dat het handig is veel 

kennis te hebben en een opleiding of 

workshop je verder kan helpen. Maar wat 

als je loopt met het gevoel dat ‘het niet 

lekker zit’ in je werk of privé?

De meeste mensen onderdrukken vage 

gevoelens van onvrede met een ‘komt wel 

weer een andere tijd’. Toch is het een 

cadeau aan jezelf om er wel naar te 

luisteren. Of nog beter: er met een ander 

over te praten. Het geeft je zelfkennis een 

boost en je kunt er zomaar een gelukkiger 

mens door worden.

Bij egolab.me kom je, dankzij een unieke 

methode, in één dagdeel alles over jezelf 

te weten. Welke krachten heb je, wat 

onderdruk je en hoe reageer je op 

situaties. Maar je krijgt ook inzicht in hoe 

je jezelf versterkt of lichter in het leven 

kunt staan.

Een andere methode voor zelfi nzicht is de 

‘Energy Flow’-methode van Annemieke 

Kloover (www.innerlicious.com). Met deze 

methode helpt ze gevoelige mensen te 

begrijpen wat er gebeurt wanneer alle 

indrukken uit een omgeving bij hen 

binnenkomen. Ze leert hen om deze 

energieën te lezen en te interpreteren. 

Om zo dichter bij de eigen energie te 

kunnen blijven.

Gun jezelf dat coachtraject en leef je 

mooiste leven.

Antiguastraat 27    |    1339KW Almere    |    M. 06 2291 3055

PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl
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Panello  |  Zuttestraat 30, Landsmeer  |  06-24521691  |  www.pannello.nl

Heb je problemen met de akoestiek in jouw bedrijf, een 
evenementen locatie of bijvoorbeeld gewoon bij jou thuis? 
En zoek je een oplossing die niet alleen doeltreffend maar 
ook nog eens sfeerverhogend is? Bij Pannello bieden ze de 
oplossing: op maat gemaakte akoestische panelen. Je bent 
bij ons ook aan het juiste adres voor onder andere rollup 
banners, infoschermen en vlaggen voor de offl line promotie 
van bijvoorbeeld jouw bedrijf of event. Net als de panelen 
volledig naar eigen wens bedrukt.

Elk gewenst formaat  •  Akoestische 
demping  •  Snel verwisselbaar doek

Optimale akoestiek en sfeer

Dammerweg 1  Nederhorst Den Berg  |   0294 251 274  |  www.brinkersmode.nl

LET THE 
SUMMER BEGIN

Esqualo
HV Polo
C.R.O.

Another Women
Myrna
Zerres

Wonderjeans
Top secret

Fellows
Marco Manzini

TE HUUR COMFORTABELE APPARTEMENTEN 

VOOR SENIOREN

PRINS HENDERIKLAAN 26   |   1261 AJ BLARICUM   |   WWW.RESIDENTIE-BLARICUM.NL

Comfortabel wonen voor senioren op loopafstand van de  
Tafelbergheide, in een appartement dat ontworpen is voor  
maximaal woongenot. Dat is wonen in een huurappartement 
in Residenti e Blaricum. De appartementen zijn voorzien 
van een compleet ingerichte keuken, geriefelijke badkamer 
en een  wandeltuin met mooi terras. Tevens is er gedacht 
aan  gezelligheid en verbinding. Op de begane grond is  
een gemeenschappelijke huiskamer gerealiseerd met een  
keuken waar bewoners de ruimte hebben om elkaar te  
ontmoeten of acti viteiten te organiseren.

Comfortabel wonen voor senioren op loopafstand van de 
Tafelbergheide, in een appartement dat ontworpen is voor 
maximaal woongenot. Dat is wonen in een huurappartement 
in Residentie Blaricum. De appartementen zijn voorzien van 
een compleet ingerichte keuken, geriefelijke badkamer en een 
wandeltuin met mooi terras. Tevens is er gedacht aan 
gezelligheid en verbinding. Op de begane grond is 
een gemeenschappelijke huiskamer gerealiseerd met een 
keuken waar bewoners de ruimte hebben om elkaar te 
ontmoeten of activiteiten te organiseren.

Residentie Blaricum

Prins Hendriklaan 26 | 1261 AJ BLARICUM | www.residentie-blaricum.nl

TE HUUR:
COMFORTABELE APPARTEMENTEN VOOR SENIOREN

Heeft u interesse? 
Neemt u dan contact op via onze 
website www.residentie-blaricum.nl

Faciliteiten
 √   Riante, gemeenschappelijke woonkamer met een serre
 √   Mogelijkheid tot gezamenlijke lunch/diner
 √   Terras aan de zuidzijde
 √   Uitzicht op de sfeervol ingerichte tuin met wandelpad
 √   Logeerkamer voor familie
 √   Aparte fietsenstalling en ruime parkeergelegenheid

 Riante, gemeenschappelijke woonkamer met een 
serre

 Mogelijkheid tot gezamenlijke lunch/diner
 Terras aan de zuidzijde
 Uitzicht op de sfeervol ingerichte tuin met 

wandelpad
 Logeerkamer voor familie
 Aparte fi etsenstalling en ruime 

parkeergelegenheid

RESIDENTIE BLARICUM

FACILITEITEN
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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HILVERSUM JULI 2022 WWW.NEDERLANDBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Foto gemaakt door Michiel Buijse op Flickr

Zelfliefde kun je leren
Het lijkt wel een trend: zelfl iefde. In mijn ogen 
een prachtige trend! We leren meer van 
onszelf te houden. Jezelf op nummer één 
zetten. Soms is het lastig om jezelf 
bovenaan te zetten. We zijn bang dat 
anderen ons dan niet meer aardig vinden. 

Vind je jezelf wel aardig genoeg? Dan zou het 
namelijk niks uit moeten maken wat anderen 
denken. De belangrijkste relatie is die met jezelf. 
Hoe leer je van jezelf te houden? Bekijk eerst de 
energiebalans van je relaties. Welke geven energie? 
En welke vriendschappen kosten energie? Jezelf 
opladen is namelijk heel belangrijk. 

Start daarna met dankbaarheid. Benoem dagelijks drie 
dingen waarvoor je dankbaar bent. Laat je telefoon liggen 
en mediteer. Kijk jezelf daarna aan in de spiegel en 
benoem drie dingen waar je trots op bent. Stap onder 
de douche en bedenk hoe je agenda eruitziet. Ga je 
dag langs en vul deze met positieve gedachtes.

Het is vanaf nu verboden om te klagen. Zet je 
negatieve gedachtes om in positieve gedachtes. 
Je zult merken dat je wereld verandert.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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“La Boutique”

“de nacht bepaalt uw dag”

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS
Ruim 500m2 slaapcomfort

La Boutique Treca | Slaap Experience Loods 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 106 (op afspraak)
1231 LB  Loosdrecht

Rading 46A
1231 KB  Loosdrecht
035 – 58 23 668
linnerieannelies.nl

DierenDokters Hilversum is een moderne dierenkliniek in hartje 
Hilversum. Met een eigen laboratorium, een operatiekamer met 
gasnarcose en bewaking, digitale rontgenfoto’s, gescheiden honden- 
en kattenopnames zijn wij prima uitgerust om uw huisdier 
met de best mogelijke zorg te omringen.

 Naast de bekende gezelschapsdieren zoals honden, katten, konijnen, 
knaagdieren en fretten, kunt u bij ons ook uitstekend terecht voor de 
uitgebreide behandeling van meer bijzondere dieren zoals vogels en 
reptielen. 

 Team 
 Dierenarts Erik Heylen en zijn deskundig team van paraveterinairen 
ontvangt u en uw huisdier op klant- en diervriendelijke wijze. 

 Alle zorg onder één dak 
 Van een eigen laboratorium tot een operatiekamer met gasnarcose en bewaking en van 
de mogelijkheid tot het maken van digitale röntgenfoto’s tot gescheiden honden- en 
kattenopnames. Hierdoor kunnen we vrijwel alle behandelingen en operaties zelf 
uitvoeren in onze kliniek. Operaties als laprascopische sterilisaties en 
orthopedische ingrepen. 

HART VOOR DIEREN
in hartje Hilversum

Hilversum

DierenDokters Hilversum
Stationsstraat 6a, Hilversum

035-6244228
www.dierendokters.com/

Mer en?
Sca  Q
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Provençaalse 
aardappelsalade

Ingrediënten:
• 800 gr aardappeltjes
• 200 gr sperziebonen, 

geblancheerd

Tapenade:
• 120 gr groene olijven ontpit
• 3 el verse kruiden zoals 

Deze salade maak je in een handomdraai en is heerlijk bij 
eigenlijk ieder bbq-gerecht. Of als lunchgerecht met een 
burrata en wat stokbrood bijvoorbeeld. Kies voor van die 
lekkere smalle aardappeltjes met schil, of krieltjes natuurlijk. 
Als je de overige ingrediënten dan ook nog met smaak kiest, 
is dit een top (bij) gerecht. De meeste hiervan verkopen wij 
uiteraard in onze winkel.

Bereiding:
Kook de aardappeltjes in gezouten water, 
laat afkoelen en verdeel in stukjes. Snijd alle 
ingrediënten voor de tapenade fi jn en maak 
hier tezamen met de olijfolie en azijn een 
smeuïg mengsel van. Vermeng dit met de 
sperziebonen en de aardappeltjes en breng 
op smaak met zout en peper.

Onze gezellige winkel staat boordevol perfect kookgerei, smakelijke ingrediënten 
en smaakvolle kookcadeaus. Net als een uitgebreid assortiment Italiaanse 
delicatessen, stoere borrelplanken en schitterende Portugese, Poolse en 
Tunesische serviezen. Uw messen of scharen bot? Lever ze bij ons in en de 
Hollandse Slijpservice slijpt ze vakkundig weer vlijmscherp.

Balthazar Kookwinkel
Gijsbrecht van Amstelstraat 154, Hilversum
www.balthazarkookwinkel.nl
Shop 24/7: www.balthazarkookwinkel.shop

basilicum, peterselie en oregano
• 1 el kappertjes
• 3 ansjovisfi lets
• 80 gr zongedroogde tomaatjes 

op olie, uitgelekt
• 3 el rode wijnazijn
• 100 ml extra vergine olijfolie

Kijk voor leuke acties én het 
laatste nieuws op onze Facebook- 
en Instagrampaginas!

nagelstudio

Lorentzweg 36 Hilversum
06-30254958

www.nagelstudiosparkle.nl  

Jouw handen zijn
je visitekaartje!

Patricia laat 
jouw nagels er 
weer opvallend 

mooi uit zien.

Acrylnagels

Ukkepuk Spa & Welness  |  Hilvertsweg 139, Hilversum  |  06-53170151  |  info@ukkepukspa.nl  |  www.ukkepukspa.nl

De eerste en nummer één baby spa in Het Gooi! Mooi gelegen 
in Hilversum-Zuid. Kleinschalig en professioneel. Kom samen 
ontspannen en genieten in de baby spa. Dé spa exclusief voor 
baby’s vanaf 2 weken tot 1 jaar oud. 

Wij zijn alleen op afspraak 
geopend. Reserveren kan 
gemakkelijk online.

Ukkepuk, dé baby spa  in ‘t GooiUkkepuk, dé baby spa  in ‘t Gooi

Ukkepuk Spa & Welness  |  Hilvertsweg 139, Hilversum  |  06-53170151  |  info@ukkepukspa.nl  |  www.ukkepukspa.nl

baby’s vanaf 2 weken tot 1 jaar oud. 

Het allerleukste 
kraamcadeau om te geven 

en te ontvangen. 
Doe een bon cadeau!

Ook super leuk als kraamcadeau!

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T B R U I S T

De zon
op je snoet, maakt

heel veel goed!

Heb jij ook
zo’n behoefte aan

vitamine zee?



Ik werk al twintig jaar met Astrologie als 
‘instrument’ om je dichter bij jezelf te 
brengen en ik weet uit deze lange 
ervaring dat deze zelfkennis inzicht, 
zekerheid en rust geeft. 
Dit inzicht geef ik je door aan de hand 
van je geboortehoroscoop uit te leggen 
welke gedachten en gevoelens je in de 
greep van onrust houden en hoe je hierin 
kunt bijsturen.

Dit werkt als een routebeschrijving door 
het leven, laat zien waar je van je 

koers afgeweken bent en welke 
keuzes je kunt maken om op 

je eigen spoor terug te 
komen. Jouw eigen 

route te volgen, jouw eigen stem en 
standpunten te kunnen uiten.

Deze Nieuwe Tijd vraagt niet meer om 
meelopers maar om zelfstandige 
individuen. Vanuit innerlijke rust voel 
je je zekerder om de juiste keuzes te 
maken in deze tijd.

Denk je dat dit iets voor je kan 
betekenen?
Kijk op www.deoopeningtot.nl 
of informeer meteen naar de 
mogelijkheden.

Zoek jij naar meer 
innerlijke rust in deze tijd?

Dit inzicht geef ik je door aan de hand Dit inzicht geef ik je door aan de hand 
van je geboortehoroscoop uit te leggen van je geboortehoroscoop uit te leggen 
welke gedachten en gevoelens je in de welke gedachten en gevoelens je in de 
greep van onrust houden en hoe je hierin greep van onrust houden en hoe je hierin 
kunt bijsturen.kunt bijsturen.

Dit werkt als een routebeschrijving door Dit werkt als een routebeschrijving door 
het leven, laat zien waar je van je 

koers afgeweken bent en welke 
keuzes je kunt maken om op 

je eigen spoor terug te 
komen. Jouw eigen 

Geraldine Pontenagel
Vermeerlaan 13N, Hilversum
035-5316379 / 06-54373416

Heb je het gevoel de grip kwijt te raken nu de onzekerheid in de buitenwereld 
toeneemt? De voortdurende stroom van informatie is verwarrend waardoor het 
steeds lastiger wordt je eigen koers vast te houden en je eigen stem te laten 
horen. Maar wat is eigenlijk jouw eigen weg en waar hoor je je eigen stem?

Scan de QR-code

HilFix Repaircenter

HilFix Repaircenter  Gijsbrecht van Amstelstraat 263, Hilversum
035-2031578  |  info@hilfi x.nl |  www.hilfi xrepaircenter.nl

Zoek je een betrouwbaar adres om je 
telefoon (iPhone, Samsung), tablet of 

computer te laten repareren? 

Dan ben je bij HilFix Repaircenter 
aan het juiste adres.

Eigenaar 
Jan Daan de Wit

DE HOOGSTE KWALITEIT 
EN  SERVICE VOOR TELEFOON 

EN COMPUTER / MAC 
REPARATIE IN HILVERSUM

aan het juiste adres.

ook voor 
Refurbished 
iPhone en 

iPad
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TROPICAL NIGHT

vrijdag 1 juli
Podium de Vorstin

Tropical Night: een zomerse reis 
met de twee geweldige bands 
Kasba en LDE! De beste voorbe-
reiding op de hitte van de zomer. 
Zet je dansschoenen klaar om te 
dansen alsof je in de tropen bent, 
teenslippers kunnen ook prima. 
DJ Erick sluit de deze ongetwijfeld 
zwoele avond af.

Kasba is de Nederlands/Marok-
kaanse stem van het midden. Kas-
ba brengt feest met hun energieke 
crossover van Noord-Afrikaanse en 
Westerse muziek. Dit samen met 
maatschappelijk geëngageerde 
teksten zorgt ervoor dat stilzitten 
er niet bij is als deze zevenkoppige 
band zich in beweging zet en de 
zaal in Noord-Afrikaanse sferen 
brengt.

LDE is een tributeband die de 
legendarische reggae-artiest Lucky 
Dube eert vanuit de overtuiging dat 
er één universele taal is die ieder-
een verstaat: muziek. Hun doel is 

om mensen te verheffen door reggae, 
want samen groeien we sterker.
Tropical Night is een samenwerkings-
project van De Vorstin en Stichting 
Hilversum One. Het doel van de 
samenwerking is om iedereen in Hil-
versum samen te bregen via muziek.

Wanneer: Vrijdag 1 juli 2022
om 20.30 uur
Prijzen: € 12,00

ONTDEK DE HISTORIE VAN 

DE FAMILIE SIX OP JAG-

TLUST

zaterdag 9 juli

Het wandelpad over de buiten-
plaats is vernoemd naar de familie 
Six, eeuwenlang eigenaar van 
Jagtlust. Het pad volgt de voetspo-
ren van de bewoners van weleer 
én leidt je langs hoogtepunten uit 
de cultuurgeschiedenis van deze 

Hilversum is een bruisende stad waar elke dag wat te beleven is. Vervelen 
is geen optie. Ontdek de leukste concerten, voorstellingen, evenementen en 
tentoonstellingen in Hilversum.

bijzondere buitenplaats. Heb je 
het boek “De levens van Jan Six” 
van schrijver Geert Mak gelezen? 
Tijdens deze wandeling krijg je een 
bijzonder kijkje in de levendige 
geschiedenis van de familie Six en 
ontdek je de mooiste plekjes van 
deze buitenplaats.

Geschiedenis Jagtlust
In 1660 werd Cornelis Tromp eige-
naar van een strook land buiten de 

Moestuin
Jagtlust heeft een enorme moestuin. 
Bij de entree staan grote kweekbak-
ken en druivenkassen. De historische 
houten tuinschutting begrenst vrijwel 
de hele moestuin. Aan de beschutte 
binnenzijde liet men leifruit groeien. Zo 
verschenen de heerlijkste soorten fruit 
en groente op de eettafel van Jagtlust. 
In 2013 is de moestuin evenals de 
veldschuur opgeknapt en wordt er weer 
actief getuinierd.

Handig om te weten:
Bij Jagtlust is geen parkeergelegen-
heid; kom daarom zoveel mogelijk 
met de fi ets. Eventueel kun je gebruik 
maken van de parkeergelegenheid bij 
buitenplaats Hilverbeek, Leeuwenlaan 5 
in ‘s-Graveland. Het is dan ongeveer 10 
minuten lopen naar Jagtlust.
Verkoop tickets uitsluitend online
Honden kunnen niet mee.
Zorg dat je een kwartier van tevoren 
aanwezig bent.

Wanneer: Zaterdag 9 juli 2022
om 10.30 uur

Prijzen: Volwassenen € 10,00
Leden € 7,00

’s-Gravelandse polder, het Trompen-
veld. Op dit terrein stond een kleine 
hofstede met huis, genaamd ’Groot 
Jan’. In 1861 kwam de buitenplaats 
in handen van de familie Six, die meer 
buitenplaatsen bezat. In 1899, onder 
Willem Six, verbouwden de architecten 
Schill en Haverkamp het monument 
tot wat het nu is. Tot 1992, toen de 
laatste freule Nine Six overleed, is de 
familie Six eigenaar van deze buiten-
plaats geweest

JULI  2022
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INGREDIËNTEN
250 ml volle melk

3 vanillestokjes
4 eidooiers

75 gr witte basterdsuiker
250 ml slagroom

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

BEREIDING
Verwarm de melk au bain-marie tot ongeveer 70 graden en laat hierin 
een opengesneden vannillestokje meetrekken.

Mix de eidooiers in een kom samen met de suiker tot een gelige, 
dikke massa. Schenk vervolgens al roerend het eimengsel bij de 
melk. Zet het vuur hoger en verwarm dit geheel ook au bain-marie tot 
ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 

Het is zomer. De zon schijnt, dus jij hebt zin in... IJS! Dat kun je deze maanden 
op vrijwel elke hoek van de straat kant-en-klaar kopen, maar wist je dat het ook 
heel makkelijk zelf te maken is? Hier geven we je een recept met vanillesmaak, 

maar natuurlijk kun jij ook zelf een smaak bedenken.

1 LITER - 12 UUR

Zelfgemaakt 
vanille roomijs

BRUIST/RECEPT

BENODIGHEDEN
Platte bak voor in de vriezer

ongeveer 80 graden.

Blijf goed roeren en zodra de eidooiers gebonden zijn, mag het geheel 
van het vuur. Zet het geheel in de koelkast om goed af te laten koelen. 
Klop als dit is afgekoeld de slagroom stijf en meng dit door het 
mengsel uit de koelkast. Voeg als smaakmaker het merg van de twee 
resterende opengesneden vanillestokjes toe.

Zet het roomijsmengsel in een platte bak in de vriezer. Roer om de 30 
minuten door gedurende 2 tot 3 uur, dit om ijskristalvorming te 
voorkomen. Laat daarna voor één nacht in de vriezer staan om goed 
te harden. 
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Maak kans op dit bruisende

Je bent toch niet je gedachten?
Maar wie of wat ben je dan wel, is  
dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het 
resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 
In Je Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van 
je gedachten en hoe je door middel van die gedachten je 
dagelijks leven vormgeeft.

boek van 
Michael 
Pilarczyk

PUZZELPAGINA

boek  
lezen  
calorie 
fajah 

afvallen 
zomer 
body 
sporten

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

Maak kans op het 

boek van Faya 
Lourens
Killerbody
Lifestyle 
Ontwikkel jouw eigen killerbody! 
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.

Maak kans op dit bruisende

Je bent toch niet je gedachten?
Maar wie of wat ben je dan wel, is  
dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het 
resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 
In Je Bent Zoals Je Denkt lees en leer je over de kracht van 
je gedachten en hoe je door middel van die gedachten je 
dagelijks leven vormgeeft.

resultaat zijn van onze gedachten. Daarover gaat dit boek. 

boek van 
Michael 
Pilarczyk

PUZZELPAGINA

boek  
lezen  
calorie 
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afvallen 
zomer 
body 
sporten

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

Maak kans op het 

boek van Faya 
Lourens
Killerbody
Lifestyle 
Ontwikkel jouw eigen killerbody! 
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.

Ontwikkel jouw eigen killerbody! 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.tgooibruist.nl

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-9-6.

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

Ook in juli zorgt Bruist 
ervoor dat jij weer lekker 

kunt puzzelen. Op je 
balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het 
strand. Vul de oplossing 

van de prijspuzzels in op 
onze website en maak  kans 

op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

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 hittegolf.
De oplossing van vorige maand was rustig.
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