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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 fi llers 
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 

en drs. Melissa Gomez. 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. 

BIG geregistreerde artsen 
Drs. Melissa Gomez en 
Dr. Veerander Gothra zijn 
werkzaam binnen Kliniek Heihof. 
Beide werken zij dagelijks als 

Natuurlijk 
cosmetisch specialist. Zowel Melissa als
Veerander hebben een extra masteropleiding
esthetische geneeskunde (ECAM) in Ierland
gevolgd.

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”

Daarom loopt tot maart 2023 onze actie van 
10 euro korting op alle behandelingen. Dat 
betekent al een botoxbehandeling voor 
€ 79,- en een filler voor € 185,-.

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 parkeermogelijkheid. 
Bel: 035 – 77 24 8 24 of ga naar
www.kliniekheihof.nl voor meer informatie.
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Tot 1 maart 2023  € 10,- korting 
op álle behandelingen

Laapersveld 1, Hilversum
Gratis parkeren

vanaf Station Sportpark 1 min. lopen
035 - 77 24 8 24 

kliniekheihof.nl | info@kliniekheihof.nl

Volg ons op social media
kliniekheihofhilversumkliniekheihof
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VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,

Het is februari, de maand waarin we massaal de liefde vieren. En terecht, 
want zeg nu zelf… verliefd zijn is toch heerlijk?! Er gebeuren allemaal rare 
dingen in je lichaam, tot hartkloppingen aan toe, maar toch voel je jezelf beter 
dan ooit. Hoe dat kan, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Liefde is trouwens een breed begrip. Het kan gaan om verliefd zijn op je 
grote liefde, maar ook over liefde voor je vak, om maar een voorbeeld te 
noemen. Iets wat de Brabantse comédienne Christel de Laat overduidelijk 
heeft, zoals bleek tijdens het interview dat we met haar hadden. Ben je 
benieuwd naar haar verhaal? Blader dan snel verder.

Overigens heeft niet alleen Christel ontzettend veel liefde voor haar vak, 
datzelfde geldt voor alle bruisende ondernemers die we voor deze editie 
weer hebben gesproken. Stuk voor stuk spreken zij vol passie over hun 
werk. Laten wij daarom onze ‘liefde’ voor hen tonen door ook deze maand 
weer zoveel mogelijk lokaal te shoppen (misschien wel voor Valentijnsdag), 
zodat zij hun werk met evenveel passie voort kunnen blijven zetten.

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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‘We luisteren naar jou en houden 
rekening met jouw wensen’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06 
www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael 
Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en 
persoonlijk, dat is Kliniek Heyendael. Al 
sinds 2011 zijn we een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie. Onze 
privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen 
centraal. Deze worden tijdens een 
uitgebreid consult met de plastisch chirurg 
besproken om zo een realistisch beeld te 
krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
• Buikwandcorrectie
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BRUISENDE/ZAKEN

Wilt u meer 
weten?
Scan de 
QR-code 

en ga naar de 
website.

RECTIFICATIE
Abusievelijk heeft 
Nederland Bruist zowel 
online als op print 
uit naam van Fides 
Legal Services S.L. 
gecommuniceerd over 
de vermogensbelasting 
voor niet-ingezetenen. 
Deze informatie is 
niet relevant daar de 
vermogensbelasting 
afgeschaft is in 
Andalucia, beschouw 
deze informatie hierom 
a.u.b. als niet kloppend. 

Mocht u als expat 
in Spanje vragen 
hebben over juridische 
oplossingen bekijk 
dan de website: 
www.fi deslegalservices.
com of neem contact 
op met Fides Legal 
Services op nummer: 
0034-951 552 220.
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BRUIST/BODY&MIND

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam 
gebeurt van alles. Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen 

én veel energie en opwinding. Dit komt door hormonen en is lichamelijk te 
verklaren. Maar wat gebeurt er precies in ons lichaam als we verliefd zijn?

HET HORMOON DOPAMINE zorgt ervoor dat je 
niet meer realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je 
denkt dat jouw grote liefde de mooiste en geweldigste 
persoon op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet 
met de werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ 
dat je dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid 
uitdooft en de dopaminespiegel in je bloed inmiddels 
fl ink is gedaald, merk je zijn of haar slechte 
eigenschappen op.

HET GEVOEL van heftige verliefdheid zal in 
de meeste gevallen na anderhalf tot vier jaar 
verminderen. Dan worden andere dingen belangrijker, 
zoals steun, vertrouwen en geborgenheid, die 
samen de basis kunnen vormen voor een langdurige 
liefdesrelatie. Endorfi ne neemt nu de belangrijkste 
plaats in. Dit hormoon lijkt op de rustgevende 
pijnstiller morfi ne en zorgt voor een ontspannen 
gevoel. Het neemt tevens angsten weg, zodat jij je 
prettig voelt in de buurt van je liefdespartner.

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgt 
noradrenaline in je hersenen voor de aanmaak 
van adrenaline, het bekende stresshormoon. Dit 
hormoon geeft aan je zenuwstelsel door dat je 
hart sneller moet kloppen. Zo kan bij een verliefd 
persoon de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per 
minuut.

AMFETAMINES onderdrukken het hongergevoel 
en jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor 
krijg je het gevoel alsof er vlinders in je buik 
zitten. Het liefdeshormoon oxytocine en alcohol 
veroorzaken allebei hetzelfde gevoel. Als je heel 
erg verliefd bent, voel jij je, net als na een glaasje te 
veel, minder angstig of geremd en je zelfvertrouwen 
krijgt een boost. Je voelt je letterlijk dronken van 
verliefdheid!

Dit doet de liefde
met jou!

Wil jij je liefdespartner verrassen dit jaar? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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In Spanje zijn de wetten en regels net even wat anders dan we in Nederland gewend zijn. 
Nu kun je daar natuurlijk zelf induiken, maar veel makkelijker (en verstandiger) is het om de 
hulp in te schakelen van iemand met verstand van lokale zaken. “Bij Fides Legal Services 
kunnen we je in je eigen taal bijstaan bij diverse administratieve juridische procedures”, 
aldus eigenaresse Jasmin Spin.

 De van oorsprong Nederlandse Jasmin bracht 
een groot deel van haar jeugd door in Marbella 
en keerde na haar studie Engels recht met 
Spaans recht in Engeland weer terug naar de 
Costa del Sol. “Na eerst acht jaar bij een 
prestigieus juridisch kantoor in Puerto Banus 
te hebben gewerkt, vond ik het tijd voor de 
volgende stap: mijn eigen kantoor. Er zijn hier 
in de regio immers zoveel expats die 
juridische hulp kunnen gebruiken – 
bijvoorbeeld bij het kopen of verkopen van een 
huis – dat ik een kans zag om mijn expertise 
aan te kunnen bieden op mijn eigen, 
persoonlijke wijze.”

  Customer service 
 Sindsdien doet ze er met Fides Legal Services 
alles aan om haar cliënten zoveel mogelijk te 
ontzorgen. “Als het nodig is van a tot z”, vertelt 
Jasmin enthousiast. “Niet alleen de taal is voor 
veel mensen een obstakel, ook de afstand kan 
lastig zijn. Vandaar dat wij op basis van een 
volmacht bijvoorbeeld ook voor onze cliënten voor 
een nieuwe woning kunnen tekenen bij de notaris, 
de sleutel in ontvangst kunnen nemen en er 
vervolgens voor kunnen zorgen dat alles geregeld 
en aangesloten is als zij eenmaal bij hun nieuwe 
(tweede) thuis aankomen.” Daarnaast kan Fides 
Legal Services je helpen bij zaken als niet-
residenten belastingen, successieplanning en 
handelsrecht. “Ik help mijn cliënten om hun 
Spaanse droom waar te maken, met de focus op 
persoonlijk contact, snel schakelen en het leveren 
van de best mogelijke customer service. En dat 
allemaal in de eigen taal.”

Fides Legal Services  |  Estepona  |  0034 951 552 220  |  Eigenaar: Jasmin Spin  |  www.fi deslegalservices.com

Juridische oplossingen 
voor expats in Spanje
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Ook deze maand hebben we Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals weer enkele Bruist Deals 
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 onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

Verras jouw
valentijn!

VERRAS JOUW VALENTIJN MET 
EEN DUURZAAM PRODUCT!

Elke maand aanbiedingen met 
nieuwe en bekende producten

Scan de QR-code en bekijk online 
heel het assortiment, ook kunt u 

de catalogus aanvragen.

www.emielias-tupperware.nl

Elke maand aanbiedingen met 
nieuwe en bekende producten

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 

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij de keuken in voor een 
huisgemaakte carrotcake, pompoen-
quiche of een ander baksel? Dan is de 
Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak je 
in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl
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dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 

LEZERSACTIESLEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Michael Pilarczyk
Master Your Mindset Leef Je Mooiste 
Leven gaat over persoonlijke en 
spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek 
uniek. Michael Pilarczyk schreef een 
persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

www.michaelpilarczyk.nl TAG #BOEK

Doe
mee en 

win
Verras jouw

valentijn!
HALLMARK VALENTIJN
Wil jij je geliefde, vriend(in) of familielid laten weten 
hoe dierbaar hij of zij voor jou is en verrassen met 
een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 
bieden ze een breed 
assortiment aan 
wenskaarten en is het ook 
mogelijk om persoonlijke 
foto’s of decoraties 
toe te voegen om er 
een echt kunstwerk 
van te maken.
www.hallmark.nl

een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 

HAWAIIAN TROPIC 
ZONNEBRAND VOOR 
WINTERSPORT
We weten allemaal hoe belangrijk het is 
om je huid te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van de zon. Zo ook 
tijdens jullie wintersport samen! Show 
your skin some love en geniet zorgeloos 
van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 
je op de piste staat. Met de bloemige en 
fruitige geuren van Hawaiian Tropic 
ervaar je echt dat fi jne vakantiegevoel. 
www.hawaiiantropic.com

ZONNEBRAND VOOR 

van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 

Doe
mee en 

win

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

WILKINSON 
SCHEERMESJES
Wie ook in de winter fris en glad voor de dag wilt 
komen, biedt Wilkinson een mooi assortiment. 
Zo heeft de Intuition Sensitive Touch een mooie 
look, waardoor deze prachtig zal staan in de 
badkamer van je geliefde. Heeft je partner 
liever een scheersysteem met scheerschuim 
in één? Dan is de Intuition 2-in-1 Sensitive 
Care echt iets voor haar. Alle producten 
van Wilkinson hebben plasticvrije en
recyclebare, dus ook nog eens 
goed voor het milieu! 
www.wilkinsonsword.com

1312



Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van 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!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!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
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DITJES/DATJES

 Liefde maakt van een huis 
een thuis. Vrijdag 10 februari is het 
Warmetruiendag. Het idee is simpel: 
    geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan
       te trekken. Gemiddeld worden mensen 7 keer
         verliefd voordat ze gaan trouwen.

Volg je hart, want dat klopt!
   Romantisch zijn bestaat voor het 
 grootste deel uit aandacht, liefde en 
qualitytime voor elkaar. Als twee 
lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun 
      hart in hetzelfde ritme kloppen. 
 Je moet het wel 3 minuten volhouden.
De hand vasthouden van een geliefde 
of alleen al naar zijn of haar foto kijken kan 
pijn verlichten en stress  
 verminderen. 
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Verras je geliefde met een mooi sieraad van Juwelier Charm!
Voor Valentijnsdag 20% korting op speciale sieraden en horloges!

14 
februari

Voor Valentijnsdag 20% korting
Verras je geliefde met een mooi sieraad van Juwelier Charm!

Voor Valentijnsdag 20% kortingVoor Valentijnsdag 20% korting speciale sieraden

juwelier

goudsmederĳ 
CHARM

Nassaustraat 22 Bussum  |  035-691 0708  |    06-24265382
info@juweliercharm.nl  |  www.juweliercharm.nl  |    juweliercharm
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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

M A A K
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E
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A
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E

E
N

A
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P R A A K •

UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST
2023 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.
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‘We luisteren naar jou en houden 
rekening met jouw wensen’

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)
info@kliniekheyendael.nl
+31 (0) 24 - 845 05 06 
www.kliniekheyendael.nl

Volg ons op Facebook en Instagram!
@kliniekheyendael 
Kliniek Heyendael

Wie zijn wij?
Betrouwbaar, professioneel en 
persoonlijk, dat is Kliniek Heyendael. Al 
sinds 2011 zijn we een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie. Onze 
privékliniek bevindt zich in Nijmegen. 
Bij Kliniek Heyendael staan jouw wensen 
centraal. Deze worden tijdens een 
uitgebreid consult met de plastisch chirurg 
besproken om zo een realistisch beeld te 
krijgen van de mogelijkheden.

Onze behandelingen
• Borstvergroting
• Liposuctie
• Lipofilling
• Ooglidcorrectie
• Neuscorrectie

• Oorcorrectie
• Facelift (MACS-lift)
• Schaamlipcorrectie
• Injectables
• Buikwandcorrectie

Daarom Kliniek Heyendael
 Behandelingen én consulten op 1 locatie      Persoonlijke zorg met aandacht      Ruim 20 jaar ervaring Persoonlijke zorg met aandacht      Ruim 20 jaar ervaring

Betrouwbare 
en betaalbare 

plastische chirurgie.
Voor meer info

+31 24 - 845 05 06

Advies op maat
Bij Kliniek Heyendael kun je terecht voor betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie. We 
vertellen je graag meer over onze behandelingen, ingrepen en operaties. Elke afspraak begint 
met een oriënterend gesprek met onze consulente. Daarna heb je het medische consult bij de 
plastisch chirurg. Hij geeft advies op maat en uitgebreide informatie over de mogelijkheden en 
resultaten, zodat je zelf een weloverwogen besluit kunt nemen.

Stap 1: Consult plannen
Plan een kosteloos en vrijblijvend consult bij een 
van onze plastisch chirurgen. Dit kun je doen via het 
afspraakformulier op onze website, telefonisch of per 
mail. Onze consulentes staan je graag te woord!

Stap 2: Bereid je voor
Wij vinden het belangrijk dat je uitgebreid 
geïnformeerd wordt, zodat je een weloverwogen 
beslissing kan maken. Graag geven wij een aantal tips 
om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het consult.

Stap 3: Consult
Tijdens een persoonlijk consult word 
je uitgebreid geïnformeerd over de 
mogelijkheden. Dit wordt gedaan middels 
een videopresentatie, een gesprek met de 
plastisch chirurg en een nagesprek met onze 
consulente. Wij nemen uitgebreid de tijd om 
al jouw wensen te bespreken, zodat je een 
weloverwogen beslissing kan maken.

Stap 4: Gesprek consulente
Na het consult met de plastisch chirurg volgt 
er een gesprek met de consulente. 
Tijdens dit gesprek 
worden de eventuele 
data en de offerte 
voor de operatie 
besproken.

Overweeg jij een ingreep?

Voor Na
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIJ ZIJN VAN DIAMANT
Wanneer de 21-jarige William onverwacht 
naar Seattle vertrekt, reist zijn broer Markus 
hem achterna. Een paar dagen later wordt 
het levenloze lichaam van Markus 
gevonden aan de voet van de Snoqualmie 
Falls. Voordat William met het lichaam van 
Markus terugreist naar Vlaardingen, krijgt 
hij bij de receptie van zijn hotel een laatste 
gift van zijn broer. Het blijkt een notitieboek 
van opa Lovitz, een joodse familievriend. 
Op weg naar het vliegveld begint William te 
lezen en zo ontdekt hij dat het tragische lot 
van zijn broer onontkoombaar was. Een 
familiekroniek die laat zien hoe littekens uit 
het verleden generaties lang doorwerken. 
WIJ ZIJN VAN DIAMANT van Alex Boogers 
is vanaf 9 februari verkrijgbaar.

Van 11 tot en met 19 februari vindt 
in Rotterdam Ahoy de vijftigste 
editie van het ABN AMRO Open 
tennistoernooi plaats. Bij het ABN 
AMRO Open zit je boven op het 
tennis. Toptennis, want sinds 1974 
stonden er talloze legendes op de 
baan en het is dan ook een podium 
voor de huidige én aanstaande 
wereldtop. Tegelijkertijd is het sinds 
2009 ook een strijdtoneel voor 
rolstoeltennis op het allerhoogste 
niveau. Deze goede reputatie dankt 
het ABN AMRO Open aan zijn 
constante zoektocht naar 
vernieuwing, waardoor het is 
uitgegroeid tot een veelzijdig 
evenement voor iedereen: zakelijk 
en privé, jong en oud, sportief en 
maatschappelijk geïnteresseerden.
Kijk voor meer info op 
www.abnamro-open.nl.

D AGJE UIT
ABN AMRO 
OPEN

FILMPJE KIJKEN
KLEM
Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in 
Italië, waar ze een wijngaard hebben gekocht. 
Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt 
Hugo vol goede moed om samen met Sophie 
zijn dochter Suus bij haar hartsvriendin 
Chrissie af te zetten. Maar er blijkt een luchtje 
te kleven aan de aankoop van de wijngaard. 
Hugo is nog niet aangekomen of alles 
escaleert. Opnieuw wordt Hugo door Kitty en 
Marius meegesleurd in een criminele 
draaikolk, maar ditmaal in een land waar de 
georganiseerde misdaad geen Nederlandse 
indringers wenst en niet terugschrikt voor 
moord en ontvoering. KLEM is vanaf 2 
februari te zien in de bioscoop.
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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
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Met een bovenooglidcorrectie kun je jouw zware, 
hangende oogleden en vermoeide blik defi nitief 
verwijderen. Na deze vrij kleine ingreep, van zo’n 
45 minuten, heb jij een mooie, uitgeruste en frisse 

Hangende oogleden zijn een huidoverschot van de bovenoogleden. Vaak ontstaan ze 
door genetische aanleg. Je kunt het helaas niet voorkomen en veel mensen krijgen er 
vroeg of laat mee te maken. Het geeft een vermoeide blik, waar veel mensen zich aan 
storen. Maar er is iets aan te doen met een kleine ingreep...

Waarom een bovenooglidcorrectie bij 
Nationaal Huidcentrum:
• Behandeling van ± 45 minuten
• Geen narcose, plaatselijke verdoving
• Gespecialiseerde en ervaren artsen
• Wij zijn een gerenommeerde kliniek 

met veel expertise en oog voor 
cosmetisch resultaat.

Een bovenooglidcorrectie 
voor een frisse en uitgeruste blik

Voor & Na

oogopslag en kun je direct weer naar huis. Na 
drie maanden kom je nog een keer bij ons langs 
voor de eindcontrole. De artsen van Nationaal 
Huidcentrum in Naarden zijn gespecialiseerd in 
bovenooglidcorrecties en worden hier zeer goed 
op beoordeeld.

Wil jij weten wat wij voor jou kunnen betekenen? 
Kom dan eens langs voor een gratis en 
vrijblijvend gesprek. Wij leggen je graag uit wat 
de ingreep inhoudt en wat jij voor eindresultaat 
kunt verwachten.

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

Meer info: nationaalhuidcentrum.nl/behandelingen/ooglidcorrectie
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Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in 
Zeeland, dicht bij natuurgebied 
De Zeepe Duinen en het strand 
van Westerschouwen, vind je 
sinds circa anderhalf jaar het 
luxe Boutique Hotel Ter Zand. 
Perfect om heerlijk te genieten 
van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

Uniek aan het concept van Boutique 
Hotel Ter Zand zijn onder andere de 
32 Garden Suites, die zich verspreid 
over het terrein bevinden. En ook de 
53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug 
te keren. De kamers zijn gloednieuw 
en van alle gemakken voorzien. 
Doordat de kamers over drie panden 
zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel 
waar je als gast alle aandacht krijgt die 
je verdient. De medewerkers van het 
hotel hebben dan ook vooral oog voor 
het welzijn van de gasten.

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Scan de QR-code en ga naar
 de website voor meer info of
 om meteen te reserveren.

Optimaal genieten!
Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 

kunnen verkennen. 

Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier, waar 

verrassende gerechten worden bereid op 
basis van de mooiste streekproducten. 

Daarnaast kun je gebruikmaken van de 
wellness en fi tness die zich op slechts 

tweehonderd meter van het hotel bevinden.

Gewoon er even 
   helemaal uit!

26



Fo
to

: R
ijk

 in
 B

ee
ld

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Hoe dan?!  staat in het teken van alledaagse dingen, 
oma worden en irritante kinderen. Vooral het laatste 
thema baart Christel zorgen. “Als ik vergelijk hoe ik 
ben opgevoed en hoe kinderen vandaag de dag 
worden opgevoed, dan gaan mijn haren overeind 
staan. Kinderen beslissen tegenwoordig mee. Toen 
ik kind was, moest ik accepteren wat ik kreeg. Of ik 
het nu leuk vond of niet.”

ZELFSPOT Christel gooit haar frustraties over de 
individualisering van de hedendaagse samenleving, 
bureaucratie en irritante kinderen gewoon op tafel. 
Ze spaart niets of niemand, ook zichzelf niet. “Kijk, 
ik heb enorm veel zelfspot en blijf te allen tijde 
mezelf, vooral op het podium.” Net zoals veel 
collega’s zoekt Christel de interactie met het 
publiek, maar altijd op haar eigen manier. “Ik wil 

Het is 2014 als het Nederlandse theaterpubliek kennismaakt met Christel de Laat. 
Sindsdien is haar carrière in een stroomversnelling geraakt. We spraken met de 

Brabantse comédienne over alweer haar derde solovoorstelling: Hoe dan?!.

Christel de Laat:  

‘Mijn publiek even alles laten vergeten, 
dat is waar ik het allemaal voor doe’

mensen met mijn eigen grappen en improvisaties 
vermaken.”

GOED GEVOEL In welk theater Christel ook komt, ze 
wil dat de mensen met een grote glimlach de zaal 
verlaten. “Of ik nu in Groningen, Amsterdam, Zeeland 
of Brabant optreed, humor werkt overal hetzelfde. 
Buiten Brabant kennen ze me vaak niet, maar 
uiteindelijk denken ze overal: die Christel was de 
moeite waard om naartoe te gaan. Mijn publiek even 
alles laten vergeten, dat is waar ik het allemaal voor 
doe.”

De comedyshow Hoe dan?! van Christel de Laat is tot 
en met juni te zien in diverse theaters. Kijk voor meer 
informatie op www.christeldelaat.nl of 
www.theater.nl.
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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

JUNIOR VERKOPER
Di t/m za

MAGAZIJN BEHEER/
INKOPER
Di t/m za

WERKPLAATS RECEPTIE
Di t/m za

Kijk op www.scooterspot.nl/
vacatures en solliciteer!

WIJ ZOEKEN

FULLTIMERS! 

3130



LEEFTIJD
43 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel
Miranda 

stelt zich voor
Als alleenstaande moeder van een bijna zesjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, heeft ze een 
carrièreswitch gemaakt. Ze heeft een éénjarig 
werk-en-leertraject in de kinderopvang gevolgd 
en ze is bezig met haar persoonlijke ontwikkeling: 
ze volgt webinars en heeft een loopbaancoach. 
“Een nieuwe relatie is al langer een grote wens. 
Ondanks alle drukte maak ik daar graag tijd voor. 
Na eerder internetdating te hebben geprobeerd, 
heb ik besloten om het nu eens over een andere 
boeg te gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw.
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn dochter. Verder beoefen ik aerobics en yoga 
en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een 
drankje drinken of naar het strand. Op vakantie 
gaan is ook helemaal mijn ding, we zijn net naar 
Brabant en Tenerife geweest. Een avondje 
bankhangen is echter ook prima.”

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wat voor man zoekt ze?
“Een lieve, ondernemende, open man 
met wie je goed kunt praten. Een man 
die bij voorkeur niet rookt en het fi jn 
vindt om soms met mijn dochter en/of 
met de eventuele eigen kinderen iets te 
ondernemen. Ook qualitytime voor ons 
als stel moet hij belangrijk vinden. Ik 
ben heel gelukkig met mijn leven, maar 
ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze 
rubriek graag aandacht besteden aan onze Bruisende 
Vrijgezellen. In februari hebben we speciale aandacht voor 
de 43-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat 
woonachtig in Vlaardingen. Ze wil graag een lieve man om 
haar leven compleet te maken.

Miranda zoekt

rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.
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Deltazijde 14P Blaricum (Blaricummermeent)  |  06-29560387
info@degooischelijstenmaker.nl  |  www.degooischelijstenmaker.nl

NIETS IS TE GEK 
OM IN TE LIJSTEN 

Marcel Out is al meer dan 27 jaar lijstenmaker. 
Eerst bij kunsthandels en lijstenmakerijen, nu alweer 
ruim zes jaar als De Gooische Lijstenmaker.

Waarvoor kunnen we bij jou terecht?
“Het inlijsten van schilderijen, foto’s, litho’s, reproducties, maar ook 
t-shirts, handwerken en objecten. Eigenlijk is niets te gek. Zo heb ik 
zelfs eens een complete bruidsjurk ingelijst! Ik adviseer en laat de 
verschilende mogelijkheden zien. Zo krijg je een inlijstadvies wat 
bijvoorbeeld past bij je interieur.” Voor alles heeft Marcel een mooie 
passende lijst. Loop gewoon eens binnen!

Bij de Gooische lijstenmaker, 
Marcel Out, kun je terecht voor 
een professioneel advies en 
een stuk vakwerk waar je jaren 
plezier van hebt. 

• Schilderijen, aquarellen 
en etsen

• Schilderijen restaureren
• Print op doek
• Diverse glassoorten
• Kraamcadeaus
•  3D-lijsten voor bijvoorbeeld 

trouwjurken en t-shirts

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur 
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

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

EEN MODIEUS 2023

Esqualo
HV Polo
C.R.O.

Another Women
Myrna
Zerres

Wonderjeans
Top secret

Fellows
Marco Manzini

Jouw onderneming ook presenteren
in dit sprankelende magazine? Of wil je 
meer weten over de vele mogelijkheden 

van 't Gooi Bruist?

Neem dan contact op via nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340
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EEMNES  Zuidersingel 4  |  info@kceemnes.nl  |  HUIZEN  Machineweg 2A  |  info@kchuizen.nl
www.kceemnes.nl  |  WEBSHOP www.kceemnes.nl/webshop  |  035-5380808

Heb je spullen over?
Schenk ze aan ons en je krijgt 10% korting*

op je volgende aankopen in onze winkels!
*Geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Bezoek onze webshop!

1

ALLEEN OP AFSPRAAK GEOPEND
Tongerlose Hoefstraat 102, Tilburg
06 - 365 378 76  |  deanbigley@icloud.com  

 xylowooddesign  |  www.xylo-wood.nl

Welkom bij Xylo Wood Design. Mijn naam 
is Dean Bigley en ik heb een passie voor 
hout. Bij Xylo Wood Design maken we van 
dit prachtige materiaal alles van wat u als 
klant verlangt, eventueel in combinatie met 
glas en/of staal. 

Van tafels tot kasten, van overkappingen tot 
(buiten)keukens en van badkamermeubelen tot 

deuren: echt alles is mogelijk.

MAATWERK EN SERVICE 
Xylo Wood Design komt graag bij u thuis om uw 
idee door te spreken en samen te komen tot 
een mooi ontwerp. We leveren echt maatwerk 
en bieden nog die hoogwaardige, ouderwetse 
service. Voor ambachtelijk handwerk van 
topkwaliteit moet u dus bij Xylo Wood Design zijn! 

Ambachtelijk handwerk 
VAN TOPKWALITEIT!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Breng eens een bezoekje aan de showroom! Xylo Wood 
Design werkt zowel voor particulieren als bedrijven.

Ik luister...

Heb je het
even moeilijk?

Praten lucht op!
anoniem - dag en nacht

of chat via deluisterlijn.nl
0880767000
Bel

Help door 
te luisteren
anoniem - dag en nacht

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

Brigi�e en Bart
twee van onze 1.500 vrijwilligers

Help door 
te luisteren
anoniem - dag en nacht

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

Brigi�e en Bart
twee van onze 1.500 vrijwilligers

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Liefde is niet alles, 
maar zonder liefde 

is alles niets
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Damsluisweg 29, Almere
www.cremaere.nl

Cremeren
€ 495,-

Uw crematie met zorg en medeleven tegen een zeer 
redelijke prijs

We behoren tot één van de goedkoopste en meest milieusparende crematoria van 
Nederland.

Vraag het ons of uw uitvaartondernemer.

UW CREMATIE DUURZAAM IN VERTROUWDE HANDEN

Bel ons op 036 737 04 32
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Met trots kan ik jullie 
vertellen dat M-Tropical de 
eerste studio in Hilversum 

is die werkt met een 
geweldig en vernieuwend 

MedCos apparaat, de 
Body Wizard Duo. Je 

lichaam corrigeren door 
op specifi ek plekken op 

het lichaam vet bevriezen. 
De cryolipolyse 

behandeling maakt het 
mogelijk om permanent 

vet te verwijderen. 

Met trots kan ik jullie 
vertellen dat M-Tropical de vertellen dat M-Tropical de vertellen dat M-Tropical de 
eerste studio in Hilversum eerste studio in Hilversum eerste studio in Hilversum 

is die werkt met een 
geweldig en vernieuwend geweldig en vernieuwend geweldig en vernieuwend 

MedCos apparaat, de MedCos apparaat, de 
Body Wizard Duo. Je 

lichaam corrigeren door 
op specifi ek plekken op 

het lichaam vet bevriezen. 
De cryolipolyse 

behandeling maakt het 
mogelijk om permanent 

vet te verwijderen. 

Maak nu een afspraak!

Tijdens de behandeling worden de vetcellen 
gekristalliseerd. Door de koeling bevriezen de 
vetcellen en komen er kleine openingen in, hierdoor 
wordt het vloeibaar en kan het worden afgevoerd. 
Het verwijderen van de vetcellen gebeurt geleidelijk 
en op een natuurlijke manier door het lichaam zelf. 
Lymfevaten zorgen voor de afvoer van de dode 
vetcellen. Geen naalden, geen speciaal dieet, geen 
operatie en bovenal geen hersteltijd. Al na één 
behandeling raak je tot 20% onderhuids vetweefsel 
kwijt en gedurende de tweede en derde behandeling 
tot wel 30% tot 40%.

Deze techniek met afwisselende warme en koude 
therapie maakt het mogelijk vet permanent te 
verwijderen zonder de huid, spieren, zenuwen of 
weefsel te beschadigen. Na de behandeling moet 
het lichaam de dode vetcellen opruimen. Het is 
belangrijk om veel water te drinken om de afvoer 
van dode vetcellen te stimuleren. Belangrijk om te 
weten: het is geen methode om snel af te vallen. 
Gewichtsverlies en vetreductie worden vaak door 
elkaar gehaald. Het zijn twee hele verschillende 

Cryolipolyse en vet bevriezen

Permanent die 
kilo’s kwijt!

M-Tropical  | Mozartlaan 27  | 06-39033616  |  Mail: info@m-tropical.nl  |  www.m-tropical.nl

dingen. Bij afvallen worden de vetcellen kleiner, het 
aantal vetcellen blijft echter gelijk. Wordt men weer 
zwaarder dan nemen de vetcellen weer in omvang toe. 
Bij cryolipolyse worden de vetcellen afgebroken en op 
natuurlijke manier uit het lichaam afgevoerd.

COSBEAU SLIMMING SERUM
Na de behandeling wordt een verstevigend en 
vet afdrijvend serum op de behandelde zone 
aangebracht. Het Cosbeau slimming 
serum is speciaal ontwikkeld 
voor deze unieke behandeling. 
Om een zo optimaal mogelijk 
resultaat te bereiken, dient dit 
serum gedurende de gehele 
behandelcyclus ook thuis 
gebruikt te worden. Het serum 
heeft een vet afbrekende werking en 
kan tevens aangebracht worden op niet 
behandelde zones. Dus het is geschikt 
voor het gehele lichaam.
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Chippen van honden en katten is dé manier om weggelopen en 
gevonden honden en katten weer terug te brengen bij hun baasjes! 
Een microchip is ongeveer zo klein als een rijstkorrel en wordt bij het 
dier tussen de schouderbladen onder de huid ingebracht.

 Deze microchip heeft een uniek nummer dat aan je huisdier gekoppeld 
wordt en is gemakkelijk af te lezen met een chipreader. Elke instantie die met 
dieren te maken heeft is in het bezit van een dergelijk afl eesapparaat. Het 
nummer is een koppeling naar je en jouw persoonlijke contactgegevens die 
zijn opgeslagen in een centrale database.

 Waarom zou ik mijn huisdier laten chippen?
  Snel terug: Als je jouw huisdier of kat ooit kwijtraakt en deze komt terecht bij 
een dierenartsenpraktijk, de politie, de dierenambulance of een asiel, kan het 
nummer eenvoudig worden gescand en heeft je jouw hond snel terug.

Buitenland: Als je naar het buitenland op vakantie gaat met de hond of kat bent je 
verplicht het dier te laten chippen.

Verzekering: Ook als je jouw dier tegen ongevallen en ziektekosten verzekerd hebt,
 is een chip verplicht. Vaak wordt deze vergoed door de verzekeringsmaatschappij. 
Reaal Dier & Zorg kunnen wij van harte aanbevelen. 

IS JOUW HUISDIER
al gechipt?

Hilversum

DierenDokters Hilversum
Stationsstraat 6a, Hilversum

035-6244228
www.dierendokters.com/

Mer en?
Sca  Q

Ook even ontsnappen 
aan de dagelijkse drukte?

City Spa Time-Out Hilversum
Schapenkamp 128, Hilversum  |  06-25293678
Eigenaar: Damella Willemsen  |  www.cityspatimeout.nl

“OPTIMALE WELLNESS 
GECOMBINEERD MET 
HUIDVERBETERING!”
              Aldus eigenaresse Damella Willemsen

GEZICHTSBEHANDELINGEN HUIDVERBETERING

MASSAGES HARSBEHANDELING

Meer info of een afspraak boeken, ga naar de website!

Dé City Spa in Hilversum biedt je de mogelijkheid even te 
ontsnappen aan de dagelijkse drukte. 

Daarom kun je hier ook kleine ontspannings- momentjes 
ondergaan vanaf 15 minuten. Uniek in Hilversum! Bij de meeste 
schoonheidssalons zijn de behandelingen al gauw vanaf een 
uur of langer. Even ontstressen voor de drukke (stads)mens. 
Ontspanning moet voor iedereen mogelijk zijn want ook dat is 
een onderdeel voor onze gezondheid!

Nergens aan denken en je alleen concentreren op dat wat 
je ervaart, voelt en ruikt... is werkelijke ontspanning. Jezelf 
opladen, de energie weer lekker door je lichaam laten stromen, 
zodat je er weer helemaal tegenaan kunt met een stralende huid 
die weer helemaal in balans is. 

Bij het boeken van een deel behandeling of de Quick Time-Out, 
5 euro korting op een behandeling van 60 of 90 minuten. 

City Spa Time-Out biedt jou hiervoor de volgende 
behandelingen:
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Ingrediënten:
• 750 gr riblappen
• 3 el bloem
• 4 el zonnebloemolie
• 3 el boter
• 3 blaadjes laurier
• 5 uien
• 3 kruidnagels
• 500 ml runderbouillon

Die specifi eke zoet-zurige smaak is typerend 
voor dit oer-Hollandse gerecht van zacht 
stoofvlees, uien, azijn en kruidnagels. Het 
vlees moet echt botermals zijn, dus gebruik 
een goede braadpan. Wij hebben ze in alle 
kleuren en ook nog eens van lichtgewicht 
materiaal. Ideaal!

Bereiding:
Bestrooi het vlees met bloem, zout en peper. Bak de helft van het vlees in 
2 eetlepels olie in de stoofpan rondom bruin en haal na een paar minuten 
uit de pan. Herhaal dit met de rest van het vlees.
Smelt de boter in de stoofpan en fruit de uien glazig. Bak nu de 
tomatenpuree mee. Voeg het vlees toe evenals mosterd, nootmuskaat, 
laurier, kruidnagels, en warme bouillon. Schenk het bier hierbij. Breng 
tegen de kook aan, zet de pan op de laagste pit en stoof zeker 2 uur met 
het deksel voor vier vijfde op de pan.
Controleer na 2 uur of de hachee nog vochtig genoeg is en voeg zo nodig 
wat bouillon toe. Roer ook de basterdsuiker door de hachee.
Laat nog 1 uur stoven, de hachee moet echt boterzacht zijn. Verwijder 
laurier en kruidnagel, controleer de garing én de smaak en breng indien 
nodig op smaak met zout en peper. Lekker met aardappelpuree en rode 
kool natuurlijk. 

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 | 035 3030909
www.balthazarkookwinkel.nl
Shop 24/7: www.balthazarkookwinkel.shop

Balthazar Kookwinkel

Hachee
met bier

• 2 el rodewijnazijn of 
balsamico

• mespunt 
nootmuskaat

• 1 tl mosterd
• 1 el tomatenpuree
• 1 fl esje donker bier
• 1 tl donkerbruine 

basterdsuiker

Dutch Hemp Store is een begrip op 
het gebied van hennep- en 

CBD-producten. We hebben het 
meest uitgebreide assortiment 
CBD-olie van hoge kwaliteit en 
nemen alle tijd om u advies en 
informatie te geven over het 

gebruik. Ook heeft u bij ons een 
ruime keuze uit hennepproducten 

waaronder huidverzorging, 
superfood, tassen en accessoires.

foto Arjaan Hamel

Eindelijk heerlijk 
geslapen

Bestel 
eenvoudig
in onze 

webshop 

Larenseweg 139, Hilversum
06-10103892

www.dutchhempstore.eu
NIEUW: CBN 
CBN-olie (Cannabinol), is de nieuwe 
variant CBD-olie welke vooral 
populair is ter ondersteuning van een 
goede slaapcyclus. Lees meer over 
dit product op onze website of kom 
gezellig langs natuurlijk.
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WORLD PRESS PHOTO

t/m 5 februari
Museum Hilversum

De World Press Photo is een 
fototentoonstelling met de beste 
wereldwijde fotojournalistiek van 
het afgelopen jaar. Het laat het 
werk zien van 24 fotografen uit zes 
regio’s (Afrika, Azië, Europa, Noord- 
en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, 
Zuidoost-Azië en Oceanië). In totaal 
zijn er 127 krachtige, ontroerende 
en soms ook verontrustende 
beelden van over de hele wereld 
te zien.

Wanneer:  
Dagelijks t/m 5 februari 2023
11.00 - 17.00 uur

LED ZEPPELIN BY PHYSICAL 

GRAFFITI

zaterdag 4 februari
Podium de Vorstin

Oude tijden komen weer tot leven 
in De Vorstin met Physical Graffi ti. 
Deze Led Zeppelin-tribute brengt 
klassiekers uit de fi lm The Song 
Remains The Same ten gehore; 
Stairway To Heaven, Rock ’n Roll, 
Heartbreaker, Since I’ve been 
Loving You, Whole Lotta Love, 
Dazed and Confused en Black 
Dog…

Wanneer:  
Zaterdag 4 februari om 21.00 uur
Prijzen: € 22,50

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.

SOFIA VASHERUK SPEELT 

RACHMANINOV

donderdag 9 februari
Muziekcentrum van de Omroep

Tijdens dit concert geniet je van 
het derde pianoconcert van 
Rachmaninov. Dit stuk, dat bekend 
staat als een van de moeilijkste 
werken uit de pianoliteratuur, wordt 
gespeeld door Sofi a Vasheruk. 
Deze van oorsprong Russische 
pianiste viel regelmatig in de prijzen 
op internationale concoursen. 
Momenteel is ze, naast haar carrière 
als concertpianiste, werkzaam 
als pianodocente bij Kaliber en 
Academia Musica. Na de pauze 
luister je naar de vijfde symfonie van 
Sibelius.

Het Oost-Nederlands Symfonieorkest 
(ONSO) bestaat uit vergevorderde 
amateurs, vakstudenten en 
professionals. Het ONSO staat onder 
de inspirerende leiding van Jeppe 
Moulijn. De afgelopen jaren heeft 
het ONSO succesvolle concerten 
gegeven met aansprekende solisten. 
Zo speelde het ONSO onlangs 
met Quirine Viersen het eerste 
celloconcert van Shostakovich en het 

als mediaconsument. Nu maak je eenvoudig 
video’s, podcasts en andere vormen van 
media. Zo beïnvloeden media jou en steeds 
vaker ook andersom! 

Hoe dat precies werkt, ervaar je in het nieuwe 
Mediamuseum dat draait om jou! Hier ontdek 
je wat jij met media doet en wat media doen 
met jou. Je bezoek is zeer interactief: je maakt 
je eigen nieuws, bent verslaggever van het 
journaal, kruipt in de huid van een infl uencer 
of ontwikkelt je eigen game. Ook zit het 
museum boordevol audiovisuele fragmenten 
en vind je er bijzondere objecten.

Wanneer: 
Dagelijks vanaf 11 februari 2023 t/m 28 
februari 2023

Reserveer vast je ticket:
via www.beeldengeluid.nl/tickets

celloconcert van Elgar. Verder speelde 
het ONSO onder andere met Hannes 
Minnaar, Carla Leurs, Stefan en Martijn 
Blaak, Nino Gvetadze en Dana Zemtsov.

Programma
• Rachmaninov: Pianoconcert nr. 3
• Sibelius: Symfonie nr. 5

Wanneer:
Donderdag 9 februari om 20.00 uur
Prijzen:€ 22,50

ONTDEK HET NIEUWE 

VIRTUELE MEDIAMUSEUM 

BEELD & GELUID

11 t/m 28 februari
Mediamuseum Beeld en Geluid

Media zijn in de afgelopen jaren enorm 
veranderd. En dat geldt ook voor jou 

FEBRUARI 2023
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Mini Charlottes
met aardbei

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Week de gelatine in koud water. Doe 50 ml water in een pannetje en voeg daar 
de suiker en ongeveer 1/3 van de aardbeien en verwarm deze tot de suiker is 
opgelost en de aardbeien uit elkaar vallen. Knijp de gelatine uit en roer door het 
warme mengsel. Laat daarna grotendeels afkoelen. Klop ondertussen de 
slagroom stijf. Mix vervolgens de kwark er kort doorheen.

Leg een paar mooie aardbeien apart voor de garnering, prak de rest fi jn en mix 
door de het slagroommengsel. Mix dan ook het gelatinemengsel erdoor. 

Leg de kookringen of vormpjes op een snijplank of bakplaat met folie of 
bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 
aardbeienmengsel erin en garneer met een paar 
gehalveerde aardbei.

Laat ze minimaal 3 uur goed opstijven in de koelkast. 
Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 
omheen en je kan jouw liefdespartner verassen!

Maak deze kleine versie van de Charlotte Russe: een fruitige mousse van 
aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

4 STUKS -  4 UUR

Mini Charlottes
met aardbei

INGREDIËNTEN
1 pak lange vingers 

(à 175 gram)
125 ml slagroom

150 ml kwark
4 blaadjes gelatine

150 gr aardbei
50 gr suiker

4 cm kookringen of 
vormpjes

Plasticfolie
Mixer

Lintjes

aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 

Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
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theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

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

Maak kans op

Pizzolato
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 3 maart aanstaande.

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

Maak kans op

Vrijkaarten
voor Theater De Leest

theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

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

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

Pizzolato 
Spumante

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

rijkaarte
Maak kans op

Vrijkaartenn
voor Theater De Leest
We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 2 maart aanstaande.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart 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 4-4-9.

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

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 'liefde'.
De oplossing van vorige maand was doelen.

PUZZELPAGINA

Heb jij al iets gepland voor 
jouw valentijn? Valentijnsdag 

is het moment van het 
jaar om samen de liefde te 
vieren en extra te genieten 

van elkaar. Wil jij een avond 
vol qualitytime met jouw 

liefje? Wat is nou leuker dan 
samen spelletjes spelen of 
gezellig samen de puzzels 

van Bruist oplossen en kans 
maken op mooie prijzen?!
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