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Ondanks verdriet...
Wanneer je iemand die je dierbaar is verliest, staat de wereld voor jou even stil, terwijl 
alles om je heen gewoon doorgaat. Vaak is dat moeilijk te aanvaarden, omdat je niet 
begrijpt dat men niet ziet en voelt wat jij voelt. Soms sluiten mensen zich geheel af 

van de buitenwereld en kunnen niet meer functioneren. Er is geen energie om iets te 
ondernemen en ook de behoefte daartoe is er niet. Er is alleen nog gemis en verdriet. 

Intussen draait de wereld gewoon door. 

In mijn werk zie ik hoe mensen met rouw omgaan. 
Hoe de één zich er vrij vlot en realistisch doorheen 
slaat en hoe de ander zich koestert in het verdriet. 
Wij zijn allemaal anders. Hoewel ik in mijn werk 
dagelijks met de dood te maken heb, ervaar ook ik, 
als mens, hoe groot verdriet soms kan zijn. 

Tien minuten geleden ging de telefoon. Het was 
de dochter van mevrouw Jacobs, haar moeder 
was zojuist overleden. Vijf jaar geleden heb ik een 
voorgesprek gehad en daarna spraken we elkaar elk 
jaar voor een update. Mevrouw Jacobs was al lange 
tijd ernstig ziek en had mij gevraagd om haar uitvaart 
te verzorgen. Tranen vloeiden bij haar kinderen en 
ook ik moest mijn tranen wegslikken, want na zo’n 
intense tijd samen leer je elkaar beter kennen en het 
voelde zo vertrouwd. 

Nadat alles was besproken en mevrouw was verzorgd, 
werd ze door ons naar haar zelf uitgezochte mand met 
een wade van zelf gevilte doek gedragen. Daar lag ze 
midden in de huiskamer. De volgende dagen kwam ik 
terug om de uitvaart te regelen. 

Het afscheid was warm en bijzonder. Haar vriend en 
kinderen spraken mooie woorden, haar mand was 
behangen met door de kleinkinderen beschilderde 
houten hartjes en er waren bloemen in zomerse tinten 
waarmee haar mand bedekt werd. Er klonk prachtige 
muziek. Het was een afscheid dat bij haar paste. 

En ik… ik slikte mijn tranen weg en deed mijn werk. 
De wereld draait door.

Weiver 7, Krommenie  |  06-34768926   |  mirelle @ligthartuitvaartzorg.nl  |  www.ligthartuitvaartzorg.nl
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Mijn naam is Natasja 
Loswijk. Ik ben hairstylist, 
erkend haarwerker en 
werk samen met alle 
zorgverzekeraars.

Eigenaar: Natasja Loswijk
A.F. Savornin Lohmanstraat 2, 
Zaandam
06-87251637
info@allshades.nl
www.allshades.nl

  AllshadessZaandam
  all_shadess

Bent u benieuwd of ik 

ook iets voor u kan 

betekenen? 

Informeer dan eens 

naar de mogelijkheden 

of maak meteen 

een afspraak.

Last van haaruitval 
of kale plekken?

 Wij verzorgen en adviseren u op het 
gebied van haar en pruiken. Dit doen 
we met passie en volgens de meest 
recente technieken. We werken met 
sulfaatvrije producten van de merken 
Keracare en Finnleys.

All Shades is aangesloten bij diverse 
zorgverzekeraars waardoor vergoeding 
mogelijk is. Ook kunt u er terecht voor 
diverse black hair pruiken. Van losse 
krullen tot afro kinky, alles is mogelijk. 
Laat gerust uw wensen weten zodat wij 
samen op zoek kunnen gaan naar een 
pruik of haarstukje die aan uw wensen 
voldoet en binnen uw budget past.

Naast het maken en leveren van 
pruiken en haarstukjes is Natasja als 
hairstylist nog steeds zeer actief. In de 
kappersstoel is iedereen welkom, van 
afro tot Europees haar.  

ONZE HAARWERKEN 
 All Shades heeft diverse soorten 
pruiken voor dames beschikbaar. Denk 
hierbij aan kort haar pruiken, lang haar 
pruiken, blonde pruiken en zwarte 
pruiken. In onze collectie vindt u 
gegarandeerd een geschikte pruik. 
Vrouwelijke en moderne modellen, 
pruiken die fi jn zitten en waar u zich 
prettig bij voelt. U kunt niet alleen bij 
ons terecht voor pruiken, maar ook 
voor advies over het onderhoud ervan.

Om het haarwerk mooi te houden 
adviseren wij speciale producten die 
geschikt zijn voor het haar waar het 

haarwerk van gemaakt is.  

Kom langs in onze salon en we 
geven u graag advies.

Natasja helpt u aan een mooie, goed passende 
pruik die natuurlijk oogt en fi jn zit. 
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Bruisende lezer,

Wat is er nu lekkerder op een warme, zomerse dag dan de 
verkoeling van een duik in de zee? Nederland staat niet voor niets 
bekend als waterland, dus die verkoelende duik wordt door de 
meeste mensen – jong en oud – best regelmatig genomen. Waar 
zouden we zijn zonder water? Je leest er meer over in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Uiteraard hebben we ook deze maand nog steeds de zomer in onze 
bol, maar we blikken ook vooruit naar bijzondere dingen die ons te 
wachten staan. Zo lees je in het interview met Linda Verstraten 
meer over de musical Checkpoint Charlie die in januari in première 
gaat. Een musical over de Berlijnse Muur waarin Linda één van de 
hoofdrollen speelt. Mocht je opzien tegen de koude wintermaanden, 
dan heb je nu in ieder geval toch al iets om naar uit te kijken.

Ondertussen kijken al onze bruisende ondernemers uit naar jouw 
bezoekje aan hun onderneming. Stuk voor stuk staan ze klaar om 
jou te verwelkomen. Hoe ze dat doen? Je leest het als je snel verder 
bladert.

Maak er een mooie maand van!
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 Alkmaar Bruist en Haarlem Bruist.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel René Moes 06-19629221  |  076-7115340
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BRUIST/BODY&MIND

Nederland staat bekend als waterland. Kinderen worden dan ook op jonge 
leeftijd al naar zwemles gestuurd zodat ze zich kunnen redden in het water.  

Ondanks de lage zeespiegel zijn we niet bang voor het zeewater. Sterker nog, 
tijdens de zomermaanden zijn we er niet weg te slaan. 

omdat ze ons niet als prooi zien. Ook net onder het 
wateroppervlak zie je soms al kleurrijke vissen en 
prachtig koraal. Ga maar eens een kijkje nemen in 
de Rode Zee en laat je verrassen door het mooie 
onderwaterleven. 

ZON, ZEE EN STRAND Water is, zoals iedereen 
weet, een van de eerste levensbehoeften van de 
mens. Probeer maar eens een dag zonder water 
uit de kraan te leven, dat lukt bijna niemand. 
Zonder water zou de wereld niet kunnen bestaan 
en zouden de zeeën land zijn. Dat is toch jammer, 
want tijdens de zomerse dagen brengen we 
namelijk heel wat uurtjes door aan het strand of aan 
natuurlijke meertjes. De meeste mensen nemen 
een volle tas met handdoeken, zonnebrandcrème 
en leesmateriaal mee, zodat je van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat kunt genieten van de golven, de 
meeuwen en de boulevard. 

Zo snel mogelijk de glijbaan af, golven in het 
golfslagbad en oefenen wie het langst onder water 
kan blijven. Kan jij je nog herinneren hoe je dat 
als kind deed? En misschien nu ook nog wel. Als 
je van glijbanen houdt, is het Tikibad Duinrell in 
Wassenaar een prima optie. Je komt er glijbanen in 
alle soorten en maten tegen. 

DIEP IN DE ZEE Heb je weleens gedoken of 
gesnorkeld? Op verschillende plaatsen wereld-
wijd kun je genieten van de meest schitterende 
zeedieren. Van kleine kleurrijke visjes tot zeeschild-
padden die zich op hun gemak  voortbewegen. 
Met een duikbrevet kun je tot wel zestig meter diep 
gaan en de meest vreemde wezens tegenkomen, 
waaronder zelfs reuze-inktvissen. Wist je dat een 
inktvis drie harten heeft? Als je geluk hebt – of 
pech – kom je onderweg een barracuda tegen. 
Geen zorgen, meestal laten ze de mens met rust 

Zwemmend
de zomer door

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

QR-code

WILKINSON MANNEN 
HYDRO 5 WOOD
Wilkinson is helemaal bij met vernieuwde 
technologieën en de meest effectieve 
scheermessen. Een goed voorbeeld hiervan is 
de Wilkinson Hydro 5 Wood, een scheersysteem 
met een hoge kwaliteit beukenhouten handvat 
van duurzame bronnen en een verpakking van 
90% gerecycled en recyclebaar papier. Met 
vijfvoudige mesjes en een innovatief 
gelreservoir is dit scheersysteem ideaal voor 
mannen die huidverzorging én duurzaamheid 
hoog in het vaandel hebben staan.
www.wilkinsonsworld.nl

Geniet van de
zonnestralen!zonnestralen!zonnestralen!zonnestralen!zonnestralen!

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de

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

BRUIST
Deals

LIBBEY  
HOBSTAR GLAZEN
De kans is groot dat je al eerder hebt gedronken uit 
glazen van één van de grootste glaswerk 
producenten ter wereld met een fabriek in 
Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze 
Hobstar, waarvan de naam verwijst 
naar het specifi ek geslepen glas met 
sterpatroon. De vintage ‘look and feel’ 
van de Hobstar valt hierdoor in de 
smaak. www.libbey.eu

Nederland. Eén van de klassiekers is de tijdloze 

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.
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SHOPPING/NEWSWILKINSON VROUWEN 
INTUITION COMPLETE 
BIKINI
Wilkinson heeft dé tool voor de bikinilijn uitgebracht: 
de Intuition Complete Bikini. Aan de ene kant vind je 
een trimmer, waarmee je veilig en nauwkeurig je 
schaamhaar kan bijwerken. De trimmer is smal, 
waardoor je makkelijk op lastige plekjes komt. 
Aan de andere kant zit een scheersysteem met 
vijf mesjes, waarmee je de bikinilijn snel en 
nauwkeurig scheert. Je hoeft niet bang te zijn 
voor huidirritaties, de scheermesjes zijn 
namelijk geïntegreerd met een 
huidvriendelijke gel.
www.wilkinsonsworld.nl

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Geniet op het strand van de Strandgaper van 
Scheldebrouwerij. Zoals de naam al doet 
vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect 
om luierend op het strand van te genieten. De 
evenwichtige smaak met het fruitige aroma hint 
naar zindering en gezamenlijkheid en doet 
verlangen naar meer. Deze sprankelende 
verfrissing komt als geroepen op een zwoele dag. 
Met een subtiel bittertje en een sprankelende 
afdronk is de Strandgaper een perfecte 
aanvulling op een warme avond.
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWS

vermoeden is deze goudblonde dorstlesser perfect 

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de
zonnestralen!

Geniet van de
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 
BRIEVENBUS 
DROOGBLOEMEN
Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van 
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de 
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat 

samen met een persoonlijk 
kaartje weten hoeveel je 
diegene waardeert. Wie 
verras jij met deze mooie 
droogbloemen en pluimen 
van Hallmark?
www.hallmark.nl

HALLMARK 
BRIEVENBUS 
DROOGBLOEMEN
Verras iemand met kleurrijke droogbloemen van 
Hallmark, makkelijk en snel bezorgd door de 
brievenbus! Kies je favoriete pakketje en laat 

samen met een persoonlijk 
kaartje weten hoeveel je 
diegene waardeert. Wie 
verras jij met deze mooie 
droogbloemen en pluimen 
van Hallmark?
www.hallmark.nl
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Doe
mee en 

win

www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIES

LEZERSACTIE*
Cheeky sauvignon
Deze (h)eerlijke Cheeky Sauvignon 
is tropisch, verfrissend en zit 
tjokvol citrus. Bovendien is de wijn 
100% biologisch en vegan! Per 
verkochte fl es wijn wordt 750 liter 
schoon drinkwater gedoneerd aan 
communities in Afrika!

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN
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Ooit een wagen van negen meter hoog gezien? Een wagen die bedekt 
is met bloemen en door mensenkracht door de straten wordt geduwd? 
Corso Zundert toont u graag de magie van het grootste corso ter wereld. 
Dit jaar op zondag 4 en maandag 5 september 2022. Wil je erbij zijn? 
Zet dan de data nu in je agenda en bestel je kaarten online!

Het corso van Zundert is het grootste corso 

van de wereld. Het is louter vrijwilligerswerk. 

Twintig buurtschappen strijden met elkaar 

om de mooiste wagen te bouwen, ter 

beoordeling van een vakkundige jury. 

En dat al meer dan tachtig jaar.

Zomervakantie in een tent

Corsobouwers brengen de zomermaanden 

door in de corsotent. Het gaat van grof 

laswerk tot fi jn tempexgepriegel en papier-

maché.

Alleen dahlia’s

Elke buurt heeft zijn eigen dahliaveld. Op de 

velden staan de dahlia’s in tientallen soorten 

en kleuren. Het zijn vooral de ouderen van 

de buurtschap die de knollen planten, het 

onkruid wieden en de bloemen plukken.

Dag- en nachtwerk

Het ‘tikken’ van de half miljoen dahlia’s 

per wagen begint pas een paar dagen 

voor het corso. De tent is een mierennest, 

iedereen helpt mee tot de wagen klaar is. 

Al duurt het de hele nacht.

Tachtig jaar corso

Het eerste corso vond in 1936 plaats 

ter ere van de verjaardag van koningin 

Wilhelmina. Vanaf het prille begin 

hebben de Zundertenaren hun corso 

gekoesterd en van generatie op generatie 

doorgegeven. 

Nieuwsgierig?
Wilt u Corso Zundert zelf meemaken? 
Bestel dan uw tickets direct online of ga 
naar de website www.corsozundert.nl 
en ontdek wat Corso Zundert allemaal 
te bieden heeft.

Het grootste corso ter wereldHet grootste corso ter wereld
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DITJES/DATJESDITJES

Je verbrandt gemiddeld 650 calorieën
 tijdens een uurtje zwemmen.
Wist jij dat zwemmen een van de 
  gezondste sporten is die er bestaan? 
       We zweten gemiddeld 600 tot 900 ml
per dag. Yoga heeft als doel 

lichaam en geest te verbinden door 
middel van de ademhaling. Wist je dat bevroren 
water   9% lichter is dan vloeibaar water?
  Zo komt het dat ijs op water drijft.
De kleur blauw trekt muggen aan. Draag   
 dus zo min mogelijk kleren    
met deze kleur. Vitamine B1 kan helpen 
   bij lucht- en zeeziekte.
 Hoe goed je je ook wast, er leven 
meer dan 1000 bacteriesoorten    

op je huid.
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Hulp na huiselijk geweld?
Maar liefst één op de vier Nederlanders heeft te maken met een 
of andere vorm van huiselijk geweld. Dat varieert van psychisch 
tot daadwerkelijk fysiek geweld. Om betrokkenen van huiselijk 
geweld te helpen ontwikkelden Stichting de Juiste Schakel en 

appontwikkelaar DTT HulpApp.nl. 

HulpApp.nl biedt een centraal overzicht van alle hulporganisaties waarmee 
je in contact kan treden over huiselijk geweld. Denk aan fysiek, emotioneel of 
seksueel geweld, eerwraak en fi nanciële uitbuiting. De hulporganisaties worden 
getoond op basis van locatie en bereikbaarheid. HulpApp.nl is beschikbaar in 
het Nederlands, Engels en Turks. Bovendien geeft HulpApp.nl veel bruikbare 
informatie in de vorm van blogs, artikelen en cursussen. 

 Het doel: landelijke dekking 
 HulpApp.nl is momenteel live in de regio’s Zaanstreek-Waterland, Leiden, 
Alphen aan den Rijn, Katwijk en Parkstad (Heerlen en omgeving). Stephanie 
steekt er veel tijd en energie in om stap voor stap de gewenste landelijke 
dekking te krijgen. “Dat gaat langzamer dan ik zou willen”, vertelt ze. “Maar 
dat geeft niet, ik word hier heel blij van.” 

Zie voor meer info: www.hulpapp.nl of download HulpApp.nl op Android of iOS.
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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. 
18



Pilates

Tanja Sports House of Pilates 
Pakhuis Saigon
Veerdijk 40E, Wormer
06-11017594
www.tanjasports.nl

Lichamelijke klachten, wie heeft ze niet? Je wilt ervan af en je 
lekker in je vel voelen. Sporten hoort hier ook bij, maar vaak 
loop je dan weer tegen die pijntjes aan. Pijn is een signaal 
waar we in de lessen naar luisteren. Het heeft namelijk zoveel 
te vertellen. En we gaan proberen uit te vinden waar deze pijn 
vandaan komt. Je lichaam geeft echt aan wat het nodig heeft 
en wij begeleiden je daar graag bij. De pilates oefeningen 
worden op jouw lichaam afgestemd om ruimte te creëren en 
daardoor beweeg je vrijer, adem je dieper en krijg je meer 
energie!

Wees lief voor je lijf en zet het bewust in 

beweging met pilates!

Kom eens een eerste ervaring met 
pilates opdoen. We zijn er letterlijk en 
fi guurlijk mee bevlogen! 

en meer!
De toenemende behoefte aan een veilige, effectieve en 
completere trainingsmethode verklaart waarom Pilates 
de afgelopen jaren zo’n populaire sport is geworden. 

Tanja Sports House of Pilates 
Pakhuis Saigon
Veerdijk 40E, Wormer

www.tanjasports.nl

en wij begeleiden je daar graag bij. De pilates oefeningen 
worden op jouw lichaam afgestemd om ruimte te creëren en 
daardoor beweeg je vrijer, adem je dieper en krijg je meer 

Wees lief voor je lijf en zet het bewust in 

pilates opdoen. We zijn er letterlijk en 

Tanja Sports House of Pilates 

Veerdijk 40E, Wormer

www.tanjasports.nl

worden op jouw lichaam afgestemd om ruimte te creëren en 
daardoor beweeg je vrijer, adem je dieper en krijg je meer 

Interesse?
Trakteer jezelf 

eens op een van 
onze lessen!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DROMER 
Arcadia is een honderd dagen 
durend cultureel programma dat 
zich afspeelt in de provincie 
Fryslân. Het is gemaakt door 
Nederlandse en internationale 
kunstenaars, makers en doeners 
die de wereld willen veranderen. 
Tot en met 14 augustus 2022 
prikkelen ze je zintuigen met 
theater, dans, zang, fotografi e, 
lezingen, discussies, wandelingen, 
beeldende kunst, literatuur en 
poëzie. Met een wandelend bos in 
stadse straten, drama’s op de 
Friese kliffen, kunstwerken in het 
park, dansers in verlaten loodsen 
en muziek op het Wad. Soms 
groots en meeslepend, soms klein 
en intiem. Vaak gratis, af en toe 
betaald. Voor het hele gezin, of juist 
een beleving voor jou alleen.
www.arcadia.frl

D AGJE UIT
ARCADIA

FILMPJE KIJKEN
BULLET TRAIN

Na zijn eindexamen en de dood van zijn 
vader verhuist Jesper van München naar 
Berlijn. In de telefoongesprekken met zijn 
moeder en zijn thuiswonende broertje schetst 
Jesper een rooskleurig beeld van zijn leven, 
compleet met leuke kamer, vlot verlopende 
studie, succesvolle vriendin en een bijna 
voltooid romanmanuscript. Maar in 
werkelijkheid woont hij in een verkrot 
souterrain, heeft hij nog nooit een college 
bijgewoond, is de vriendin uit zijn duim 
gezogen en ook de roman gaat nergens 
heen. Jesper wil nog maar één ding: zijn 
leven radicaal veranderen. Hij beleeft een 
turbulente week en gaat op een wilde 
odyssee door Berlijn. DROMER van Benedict 
Wells is vanaf 5 augustus verkrijgbaar.

In Bullet Train zien we Ladybug (Brad Pitt), 
een onfortuinlijke huurmoordenaar die 
vastbesloten is om zijn werk voortaan 
vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen 
iets te vaak zijn ontspoord. Maar het lot lijkt 
Ladybug niet gunstig gezind te zijn, want 
aan boord van de snelste trein op aarde 
stevent hij in zijn nieuwe missie af op een 
confrontatie met dodelijke huurmoordenaars 
van over de hele wereld, die stuk voor stuk 
verwante, maar tegelijkertijd ook 
tegenstrijdige doelen hebben... Hij moet het 
dus voor elkaar zien te krijgen om van de 
trein af te komen. BULLET TRAIN is vanaf 
4 augustus te zien in de bioscoop.
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MG5Electric
De eerste 100% elektrische stationwagen 

Adv. 1-1 MG5 BRUIST.indd   1 05-07-2022   08:42
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Bewustwording
Als je je bewust wordt van ongewenste, vastzittende 
patronen, dan kan je ze veranderen. Het stukje 
bewustwording van die patronen is stap één. 

Vaak levert bepaald gedrag ons iets op. Ik wilde 
bijvoorbeeld iedereen helpen. Ik gaf ongevraagd 
advies, leende geld uit en bood onderdak. Deze 
behulpzaamheid klinkt als een mooie eigenschap. 
Dat is het ook, alleen deed ik het onbewust niet 
voor de ander maar voor mezelf. Het leverde me 
schouderklopjes op. Die had ik nodig om me goed 
te voelen. Ik vond mezelf namelijk niet goed genoeg. 

Ook zorgde mijn behulpzaamheid voor afl eiding. 
Door met anderen bezig te zijn, hoefde ik niet naar mijn 
eigen problemen te kijken. Ik was veel te druk met andermans 
problemen. Toen ik mij bewust werd van dit gedrag, wilde ik het 
veranderen. Ik ben mezelf gaan waarderen, schouderklopjes 
gaan geven en ik heb trauma’s verwerkt. Ik mediteer, 
relativeer en spreek mezelf toe met lieve woorden. Ook heb 
ik systemisch werk gedaan, waaronder paardencoaching 
en een NLP-opleiding. Dit heeft veel inzichten opgeleverd.

Genoeg hebben aan jezelf is alles wat je nodig hebt. 
Andermans mening verandert niks aan hoe ik naar 
mijzelf kijk. Dat is pure vrijheid.

Lukt het jou nog niet zo goed? Dan heb ik een online 
training gemaakt om onbewust gedrag te veranderen naar 
bewust gedrag en het van daaruit te veranderen. Je kan deze 
training vinden op www.mykillerbodymotivation.com.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS COLUMN/JACQUELINE BRANDES

ELKE DAG EEN POSITIEVE VIBE OF 
ENERGIEKE BOODSCHAP!

BESTEL HIER!

De ‘Inner Guidance Cards’ heeft Jacqueline Brandes intuïtief 
ontwikkeld en nemen je mee op een reis om van dromen 
naar doen te gaan. Het is tijd te gaan geloven in jezelf, op 
een andere wijze dan je altijd al deed. Dit Oracle deck met 
42 kaarten versterkt je innerlijke leiding waardoor je meer 
gaat voelen, luisteren en handelen volgens je innerlijke 
kracht en hart.  

transformatie

4 + 2 = 6 en staat voor liefde, harmonie, keuzes maken vanuit het hart. 
De twintig element kaarten helpen je jouw drijfveren op te helderen, je 
overlevingsmodus los te laten en te affi rmeren om je energie op te laden. 
En de 22 arcana kaarten geven een passende boodschap en een duwtje 
in de rug om aan een geïnspireerd leven te bouwen. 
Geef jezelf of een ander dit mooie cadeau. 

Meer weten over de MunayQi tools en trajecten? www.MunayQi.nl

transformatieAmstellaan 2, Purmerend  |  06-50869750  |  info@munayqi.nl  |  www.munayqi.nl

Ontvang vanaf nu elke dag een 
positieve vibe of een energieke 

boodschap!
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Voor de échte
 pizzaliefhebber!

De Pizzabakkers Zaandam  |  Dam 36, Zaandam  |  075-6150194  |  www.depizzabakkers.nl/zaandam

Cornelis van Vugtstraat 8,
Zaandam
06-18172779
www.medi-mondzorg.nl

Veel mensen weten niet hoe belangrijk het is om ook 
tussen de tanden en kiezen te reinigen. Als u uw 
gebit reinigt door alleen maar te poetsen, dan maakt 
u uw gebit maar voor 50% schoon. De haren van de 
tandenborstel komen namelijk niet tussen de tanden 
en kiezen en ook hier gaan veel plak- en voedselresten 
zitten. Deze bacteriën laten na 24 uur afvalstoffen los 
waardoor het tandvlees gaat ontsteken. Het is daarom 
raadzaam om dagelijks met tandenstokers of ragertjes 
(tegenwoordig ook te koop van kunststof) tussen de 
tanden en kiezen te reinigen. In eerste instantie zal het 
misschien bloeden, maar als u dit dagelijks volhoudt, 
dan is de bloeding na vijf tot zeven dagen over en wordt 
het tandvlees mooi roze, stevig en gezond. Start dus 
nog vandaag! Ontstoken tandvlees is namelijk zeer 
schadelijk, niet alleen voor het behoud van het gebit, 
maar voor de algehele gezondheid!

Mocht u hiermee moeite hebben, dan kunt u altijd 
een afspraak met mij maken. Uw bezoek wordt geheel 
of gedeeltelijk uit uw aanvullende tandartsverzekering 
vergoed en u bent vrij in de keuze van uw 
mondhygiënist.

POETSEN ALLEEN 
IS NIET GENOEG…

Als ik naar de mondhygiëne vraag bij mijn patiënten, dan komen zij vaak niet verder dan alleen een 
of twee keer per dag tandenpoetsen. Maar met alleen tandenpoetsen maakt u niet uw volledige 

gebit schoon. Tandvleesproblemen beginnen daarom meestal tussen de tanden en kiezen. 

COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER
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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

Checkpoint Charlie is absoluut geen geschiedenisles, 
maar speelt zich af op microniveau. De musical zoekt 
naar de menselijkheid achter een grote historische 
gebeurtenis. Verstraten licht toe dat het juist belangrijk 
is om dat aspect te belichten. “Omdat we beter 
beseffen wat er gebeurt in de wereld wanneer we 
inzoomen op wat de mensen allemaal meemaken.”

EEN ANDERE KANT BELICHTEN “In de 
geschiedenisboeken zien we vaak dat de val van 
de Muur beschreven wordt, maar wij willen een 
realistisch beeld schetsen van de beginperiode 
van de Muur”, vertelt ze. De musical zoomt in op 
de levens van zeven Berlijners en één Amerikaanse 
soldaat. Verstraten: “Daarin willen we geen zwart-
witbeeld schetsen. In fi lms en boeken zien we 
vaak dat het Oosten slecht is en het Westen goed, 
maar dat ligt genuanceerder.”

Linda Verstraten is een van de hoofdrolspelers in Checkpoint Charlie, een nieuwe musical over 
de Berlijnse Muur. Theater.nl sprak haar over de musicalproductie.

Linda Verstraten: 

‘We dwingen elkaar vaak 
om te kiezen’

LINDA SPEELT LENA “In de musical gaat het dus 
niet om Oost tegen West of goed tegen kwaad. Zo is 
mijn personage, Lena, een zangeres uit Oost-
Duitsland die met haar muziek graag naar het Westen 
wil. Aan de andere kant zit Anna, gespeeld door 
Sanne den Besten. Zij is zwanger en wil juist graag 
terug naar familie in het Oosten.”

WAARHEID LIGT IN HET MIDDEN Verstraten 
benadrukt hoe belangrijk het is om de nuance te 
zoeken: “Ik denk dat iedereen tegenwoordig zo zwart-
wit naar de wereld kijkt en dat ook verwacht van 
anderen. Terwijl ik denk: je mag het ook een beetje 
eens zijn met de ene kant en een beetje eens zijn met 
de andere kant. We dwingen elkaar vaak om te 
kiezen, terwijl de waarheid soms in het midden ligt.”

Checkpoint Charlie gaat in januari 2023 in 
première. Bekijk de speellijst op Theater.nl.
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Meer weten? Bel dan naar Alja Doorn, 06 1271 5738. 
Er is meer mogelijk dan je misschien denkt!

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

We zijn dringend op zoek naar nieuwe 
collega’s. Of je nu verzorgende IG bent, 
helpende (plus), student of verpleeg-
kundige bent: je bent meer dan welkom!  

Woonzorgcentrum de Boogaert staat 
voor persoonlijke zorg en aandacht voor 
kwetsbare ouderen. Werk dat er toe doet 
en betekenisvol is. Onze betrokken mede-
werkers zetten zich elke dag in voor het 
welzijn en welbevinden van onze bewoners. 
Je krijgt bij ons ruimte om de zorg 
af te stemmen op de wensen van onze 
cliënten. Dat doe je niet alleen, maar 
samen met je team – van leerling tot door-
gewinterde professional. Zo haal je het 
beste uit jezelf en uit elkaar. We bieden 
je een fi jne werkomgeving in een ruim 
opgezet, mooi gebouw in hartje Castricum. 

Waar wacht je nog op? 
Kijk op www.werkenbij.vivazorggroep.nl
voor het complete vacatureoverzicht. 

We maken graag kennis met jou!

Woonzorginstelling de Boogaert is onderdeel van ViVa! Zorggroep

WIJ ONTVANGEN JE MET OPEN ARMEN…
Kom werken en/of leren bij de Boogaert in Castricum! 

0090 ViVa adv 162x162mm Bruist.indd   1 04-05-2022   16:05

HOROSCOOP

1/3

Augustus zit vol energie
Ram 21-03/20-04
Richt jezelf op het oplossen van je 
problemen; deze maand is de tijd om 
veel van die problemen op te lossen.

Stier 21-04/20-05
Je zal vol passie zijn en kan je 
verheugen op veel nieuwe 
liefdeservaringen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je zal veel onvoorspelbare wendingen 
krijgen, gebaseerd op irrationele 
grondslagen. 

Kreeft 21-06/22-07
Je zal verraden worden door een van 
je beste vrienden. Je verwerkt het, 
maar zal je een tijdje afsluiten. 

Leeuw 23-07/22-08
Je zal niet alleen op het werk fl oreren, 
maar ook in je persoonlijke leven zal 
je stralen van positieve energie.

Maagd 23-08/22-09
Deze periode zal niet ideaal zijn voor 
het nemen van belangrijke 
levensbeslissingen.

Weegschaal 23-09/22-10
Het zal je voldoening schenken als je 
vrienden je in vertrouwen nemen, en 
je zal hen kunnen bijstaan.

Schorpioen 23-10/22-11
Augustus zal een portie gedrevenheid 
met zich meebrengen. Je zal alles 
bereiken wat je je ten doel stelt. 

Boogschutter 23-11/21-12
Het beste wat je kunt doen is op 
vakantie gaan waar je je kunt 
uitschakelen. 

Steenbok 22-12/20-01
Je zal problemen hebben met 
jaloezie. Vind een creatieve activiteit 
waarmee je je gevoelens kunt uiten.

Waterman 21-01/19-02
Je verliest uit het oog wat je eigenlijk 
wilt en je gaat hulp zoeken bij je 
naasten.

Vissen 20-02/20-03
Je zal een drang hebben om sociaal 
te zijn. Elk vrij moment wil je 
doorbrengen met een vriend.

Je zal niet alleen op het werk fl oreren, 
maar ook in je persoonlijke leven zal 
je stralen van positieve energie.



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. vergeten. Dompel 
je onder 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 en 
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.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
1 rode ui

witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer

180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella

verse basilicum

DRESSING
50 ml olijfolie

3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knofl ook

snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met 
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het 
dan even apart.

Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika 
in reepjes toe.

Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken. 
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.

Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door. 
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de 
schaal met het brood en de groenten.

Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met 
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en 
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat 
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.

Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een 
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken 
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella, 
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.

4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)

Heerlijk frisse 
panzanella

INGREDIËNTEN
1 rode ui

witte wijnazijn
400 gr tomaten
1 komkommer

180 gr gegrilde paprika
oud brood
mozzarella

verse basilicum

DRESSING
50 ml olijfolie

3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje knofl ook

snufje zwarte peper

BEREIDING
Snijd de rode ui in dunne ringen en doe deze in een schaal met 
wijnazijn. Vul het aan met water tot de rode ui net onder staat. Zet het 
dan even apart.

Snijd de tomaten en komkommer in stukjes. Voeg de gegrilde paprika 
in reepjes toe.

Snijd de korst van het oude brood en scheur het brood in stukken. 
Schep dit door de tomaten, komkommer en paprika.

Giet de uienringen af en voeg deze toe aan de schaal en schep door. 
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk over de 
schaal met het brood en de groenten.

Voeg ten slotte de mozzarella in stukjes gescheurd toe en garneer met 
verse basilicum. Breng eventueel op smaak met olijfolie, zout en 
peper. Laat de panzanella een uur afgedekt in de koelkast staan zodat 
de smaken en sappen goed kunnen intrekken.

Salade is altijd lekker in de zomer en makkelijk te bereiden. Panzella is een 
Italiaanse broodsalade die met van alles is klaar te maken. Van eieren, augurken 
en bonen tot stukjes worst. In dit recept gebruiken we tomaatjes en mozzarella, 
gecombineerd met oud brood dat je vast nog wel ergens in de kast hebt liggen.

4 PERSONEN - 20 MINUTEN (+ 1 UUR)

Heerlijk frisse 
panzanella
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SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op eenMaak kans op een

fris 
bubbel 
zomer 
spa 

sodastream 
water 
lekker 
smaakjes

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
en 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.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak kans op een

en herlaadbare Bruist Powerbank 
zit jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 

Ecofriendly 
Powerbank
Ecofriendly 
Powerbank

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-2-3.

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

De zomer staat voor heel 
wat uren speel-, zwem- 
en spetterplezier in het 

water. De zwemmers en 
zongenieters kunnen nu 

een hele zomer lekker 
bijbruinen onder het genot 

van een drankje en een 
Bruist puzzel. Daarnaast 

maak je ook nog eens 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

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'zwemmen'.
De oplossing van vorige maand was waaier.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de 
oplossing in op onze site: www.zaanstreekbruist.nl
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Een vrijblijvende 
waardebepaling 

laten doen?
Bel ons! Wij 

vertellen je graag en 
vrijblijvend meer over 

de mogelijkheden. 

Of maak een 
afspraak via onze 
website of scan de 

QR code

Stuurman en Stuurman Makelaars Taxateurs  |  Hoogstraat 19C, Koog aan de Zaan
075 629 4600  |  info@stuurmanenstuurman.nl  |  www.stuurmanenstuurman.nl

Gratis
waardebepaling
Inzicht in de waarde van je huis
Overweeg je je huis te verkopen of 
heb je zelfs al gerichte plannen? 
Maar heb je nog geen idee wat de 
waarde van je woning op dit
moment is? 

Of maak een afspraak:
Via onze website of scan de QR code

Een vrijblijvende 
waardebepaling laten doen?
Bel ons! Wij vertellen je graag 
en vrijblijvend meer over de 
mogelijkheden.




