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Nandi van Beurden
speelt Maria
‘Ik heb ontzettend veel
over mezelf geleerd’

Huidverzorging
ook onder mannen 
steeds populairder



45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 
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Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

De Griffi oen

UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

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

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

rond op onze website voor een indruk 
van ons assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV-houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische
 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

• Tuinhaarden



Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven  
in jouw regio? Zo hebben we ook Rotterdam Bruist en  
Drechtsteden Bruist.

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
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Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer en eindelijk lijkt het licht aan het eind van de 
tunnel in zicht te komen. Terrassen zijn weer (deels) open, winkels 
kunnen weer makkelijker klanten ontvangen en het zogenaamde 
‘normale leven’ komt weer stukje bij beetje op gang. En, ligt het aan 
ons of worden de mensen steeds vrolijker? Hier bij Bruist is dat in 
ieder geval wel zo!

Wat ons betreft een mooi moment om uit te spreken hoe trots 
we zijn op al onze bruisende ondernemers. Het merendeel heeft 
een extreem zware tijd achter de rug. Maar in plaats van bij de 
pakken neer te gaan zitten, hebben zij juist doorgezet. Gezocht 
naar creatieve oplossingen om toch hun klanten zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de ene branche ging 
dat natuurlijk wat makkelijker dan voor de andere. Maar allemaal 
bruisen ze net zo hard als voorheen. Misschien zelfs nog wel 
harder nu er weer steeds meer kan en mag. We zijn er nog niet, 
maar samen – dus ook met jullie hulp – komen we er vast wel.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Rotterdam Bruist en Drechtsteden Bruist.Inhoud
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VADERDAGTIP:
VERRAS DE
LIEFSTE PAPA
MET EEN
VERZORGEND
CADEAU
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je jouw vader of man verwennen met een huidverzorgingsproduct? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 
naast de vertrouwde deo en zeep op zijn deel van het plankje. En met een verzorgingstijd 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 
dan een vrouw. Hoog tijd voor een aantal bruisende tips speciaal voor de echte man.

Hydrateren
Het hydrateren van het gezicht doe je natuurlijk met 
een crème voor mannen. Deze zorgt ervoor dat je 
huid voldoende vocht krijgt, zijn elasticiteit behoudt 
en dat huidveroudering zo lang mogelijk wordt 
uitgesteld. Heb je een droge huid? Neem dan ook 
een product dat ’s nachts voor je werkt. Een 
nachtcrème is vetter dan een dagcrème en weet het 
vochtgehalte van je huid uitstekend vast te houden.

Geurtje
Niets is zo belangrijk als de juiste geur. Om ook in 
stresssituaties cool te blijven, helpt een anti-
transpirant. Een deodorant moet altijd een neutrale 
geur hebben of aansluiten bij de geur van de eau de 
toilette. Waar echter elke vrouw op afknapt, is een 
geur die je kilometers vooruit snelt.

Tip: spray een eau de toilette altijd rechtstreeks op de 
huid, dat voorkomt vlekken op je kleding.

De beste huidverzorging 
voor mannen

Douchen 
Een goede verzorging begint al bij het douchen. 
Gebruik in plaats van zeep een milde, reinigende 
douchegel. En al kost het je misschien moeite, begin 
eens met een wisseldouche. Hiermee krijg je de 
perfecte oppepper doordat de bloeds omloop wordt 
gestimuleerd. Heb je  weinig tijd, gebruik dan een 
douchegel en shampoo in één. Huid en haren 
worden dan gereinigd met een  milde substantie. 
Gebruik na het douchen een lekkere bodylotion.

Scheren
Een probleemgebied bij mannen is de baardgroei; 
elke scheerbeurt irriteert de huid! Kies daarom voor 
een scheerschuim, scheergel of aftershave die bij 
jouw  huidtype past. De huid die door het scheren 
geïrriteerd raakt, is niet bestand tegen agressieve 
producten. Gebruik daarom snel absorberende, 
vochtinbrengende crèmes om de huid te kalmeren 
en een rode, droge huid te voorkomen. 

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 

De beste huidverzorging 
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www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

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

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

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat! De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur? 

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

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

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

alle tijd hebben voor een goed 
(advies)gesprek.

•  VLOEREN  •  RAAMBEKLEDING  
•  SLAPEN  •  WONEN  •  HAARDEN  

•  WOONACCESSOIRES  •  KASTEN OP 
MAAT  •  WANDAFWERKING

Raambekleding

Een elegante 
toevoeging aan 
uw interieur

Houten jaloeziën, vouwgordijnen of plissés zijn een elegante 
toevoeging aan uw interieur. Kies voor donkere kleuren voor 

een warme stijl of kies voor strakke grijstinten. Wij hebben 
onze zonweringsafdeling vernieuwd. Bezoek onze winkel voor 

de veelzijdige collectie, verkrijgbaar in verschillende tinten, 
breedtes en bedieningsmogelijkheden.

De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944 www.delangeenreek.nl
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LEZERSACTIE

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. #BULLDOG naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Yes, de zomer 
  komt eraan!

SPAANSE ROSÉ
Rosé by ¡Hola! komt niet uit een 

massaproductieketen, maar wordt 
met liefde gemaakt door een 

ondernemersstel uit Antwerpen dat 
meer dan tien jaar geleden vertrok 

naar Barcelona. Ze droomden ervan 
om zelf de beste organische cava ter 
wereld te telen, oogsten en bottelen. 

Tien jaar later produceren ze van cava 
tot brut en van witte wijn tot rosé.

www.holacava.com/nl

win
Maak kans op een 

baardverzorgings-

pakket van Bulldog.

Bulldog begrijpt mannen!

Of je nu een normale, droge, 

gevoelige, vette of rijpe huid

hebt, Bulldog is er om je te 

helpen er op je best uit te zien 

en je goed te laten voelen.

MOOI EN MAKKELIJK
Summer is coming, dus kunnen jouw oksels, benen en 

bikinilijn wel wat extra aandacht gebruiken. Maar 
sommige plekjes, zoals je intieme delen, zijn voor een 

scheerbeurt vaak moeilijk te bereiken. De Intuition 
Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 

scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 
te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 

van de Intuition Complete maken van elke 
scheerbeurt een fi jne beauty treatment!

www.wilkinsonsword.nl

Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 
scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 

te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 
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SHOPPING/NEWS

Yes, de zomer 
  komt eraan!

VERFRISSEND ANDERS
Mocht je deze zomer toe zijn aan iets anders dan een koud biertje 
of glas wijn, denk dan eens aan witte port. Graham’s Blend N° 5 

is medium droog en is de allereerste witte port die speciaal 
gemaakt is om te mixen met tonic. Ben je dus toe aan iets 
feestelijkers, dan is de witte port-tonic (portonic) de ideale 

zomercocktail! www.wijnkring.nl

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld voor 

onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties

en profi teer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

enkele Bruist Deals samengesteld voor 

BRUIST

VOOR DE GEVOELIGE MAN
BULLDOG ondersteunt mannen bij hun dagelijkse 
verzorging. Deze vochtinbrengende gezichtscrème 

voor de gevoelige huid met groene thee, groene 
algen en vitamine E zorgt voor een snel herstel 

van je huid. Alle producten zijn vrij van 
kunstmatige kleurstoffen en synthetische 

geurstoffen en bevatten natuurlijke ingrediënten.
www.bulldogskincare.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands 
grootste online content
creators - Levy van 
Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en boxers in de kleuren wit, zwart en groen met veel leuke details. www.levy-store.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #LEVY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland. We zijn bovendien óók 
actief in België! Zo blijf je perfect op de 
hoogte van het brede cultuuraanbod 
en maak je als echte theaterliefhebber 
kans op mooie prijzen!  

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

via theater.nl/bruist en 
wie weet ben jij één van 

de gelukkigen!

 COMPLEET THEATERUITJE
  Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen die je direct kunt 
reserveren via de website. Daarnaast 
kun je bij ons terecht voor een compleet 
theateruitje. Wat denk je van een etentje 
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via 
onze website een keuze uit de beste 
restaurants in de buurt van het theater, 
of boek zelfs een overnachting in de 
stad. Dankzij Theater.nl ligt een 
compleet dagje uit binnen handbereik!
 
 MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
  Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met  
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles: maandelijks 
geven we prachtige prijzen weg zoals 
voorstellingstickets of twee weken 
gratis streamen, want voor het bekijken 
van een theater voorstelling hoef je 
tegenwoordig de deur niet meer uit. 

14



DITJES/DATJES

   Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
   vaak uitgesproken als juno.
   Rimpels zijn de landkaart van je leven.  
 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag is    
 speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
    Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
      van de week als juni.
   Het ronde raampje in de wasmachine is er voor de 
 veiligheid: voor als per ongeluk je kat erin is gesprongen.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
Een juni-kind is nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe  
     kinderen. Je zult dan ook veel vriendjes over de vloer krijgen.
      In Scandinavische landen wordt op 24 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
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Veel meer dan gewoon een

dameskapper!
“We hebben ervoor gekozen om ons alleen 
te richten op dames”, vertellen Senay, 
Dilara en Derda. “Vrouwen kunnen daardoor 
in alle privacy ook andere schoonheids-
behandelingen laten doen, het geeft een wat 
relaxtere sfeer.” Ook meisjes jonger dan 
twaalf jaar zijn welkom. De kapsalon heeft 
dankzij de stijlvolle inrichting een luxe 
uitstraling. “Vaak zijn mensen dan ook 
verrast door de betaalbare prijzen die 
we hanteren.”

Van top tot teen
Naast het knippen en kleuren van je haar 
(ook bruidskapsels en -make-up!) kun je bij 
DSD The Beauty’s kiezen voor verschillende 
andere beautybehandelingen als waxen, 
wenkbrauwen epileren, wimperextensions 
en make-up. 

Op je mooist
Bij DSD The Beauty’s geloven ze dat iedere 
vrouw sowieso al mooi is. Zij zorgen ervoor 
dat je er echt op je best uitziet. Zo verlaat 
jij de salon met opgeheven hoofd. 

Senay Ercanlar en haar dochters Dilara 
en Derda zijn alle drie kapsters. Gedreven 

door hun liefde voor het vak besloten zij 
hun krachten te bundelen in een eigen 

kapsalon: DSD The Beauty’s. Dames kunnen 
hier terecht om hun haar te laten knippen 

of verven, maar ook voor andere beauty- 
behandelingen voor een totale look.

Borodinlaan 64, Schiedam  |  06-41 87 01 24

BRUISENDE/ZAKEN

Maak nu een 
afspraak

06-41870124

17



“Anders dan een doorsnee dierenwinkel”, zo omschrijft eigenaar Mark Mom 
zijn dierenspeciaalzaak in Rotterdam-Zuid: Yardic, de winkel voor dieren. 
“Wij verkopen alles behalve de dieren zelf en bieden daarnaast ook nog 
heel wat extra’s”.

Mark wordt meteen enthousiast als hij het 
over Yardic heeft. “Ik run nu al zestien jaar een 
dierenspeciaalzaak en ik vind het nog elke dag 
geweldig om met dieren, hun baasjes en mijn 
fantastische team te mogen werken. Elke dag 
zijn we hier weer met een grote lach op ons 
gezicht aan het werk om de dieren en hun 
baasjes zo goed mogelijk te kunnen helpen.” 
 
EIGEN MERK  
Los van het ‘standaard assortiment’ dat je in 
elke dierenspeciaalzaak aantreft, bieden ze 
bij Yardic heel wat extra’s. “Bijzonder is 
bijvoorbeeld dat wij ons eigen merk honden- 
en kattenvoeding verkopen en dat we al jaren 
onze eigen hondenkoekjes bakken in de 
winkel zelf. Leuk om te vermelden is dat ik 
onlangs met een stagiaire een vof ben gestart 
om deze hondenkoekjes op meer plaatsen in 
Nederland te gaan verkopen.”  

  DOGWASH EN MEER
Nog iets bijzonders dat je niet in heel veel 
dierenspeciaalzaken tegenkomt: de Dogwash. 
“Als je geen zin hebt in al het ‘gedoe’ van thuis 
je hond wassen, kun je dat ook bij ons in de 
Dogwash doen, wat voor hond je ook hebt. Je 
kunt ervoor kiezen om zelf je hond te wassen en 
te drogen, maar op afspraak kun je dit ook door 
een van onze medewerkers laten doen. Maar 
net wat jij wil!” Is dat het wat de ‘extra’s’ van 
Yardic betreft? “Nee! In de winkel is ook nog 
een dierenartspraktijk gevestigd waardoor je als 
klant nog beter geholpen kunt worden met al je 
vragen en problemen. We hebben bovendien 
onze eigen graveerservice voor als je snel een 
honden- of kattenpenning nodig hebt.”   

Eigenaar: Mark Mom  |  Wolphaertsbocht 43-45, Rotterdam  |  010-4953510  |  www.yardic.nl

Dé winkel voor dieren

Benieuwd geworden? 
Loop gewoon eens binnen!

BRUISENDE/ZAKEN

Dé winkel voor dieren

18
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KONINKRIJK
Roy heeft het Noorse bergdorp waar hij 
opgroeide nooit verlaten, in tegenstelling 
tot zijn jongere broer Carl die hij altijd 
probeerde te beschermen tegen hun 
bikkelharde vader. Net als iedereen in het 
dorp dacht Roy dat zijn broer voorgoed was 
vertrokken naar Amerika. Tot Carl terugkeert, 
met een mysterieuze vrouw en het plan om 
een luxehotel bij het dorp te bouwen. Oude 
rivaliteiten steken de kop op en het dorp 
komt onder hoogspanning te staan, waarbij 
de broers het mikpunt worden van allerlei 
verdachtmakingen. Terwijl ze zich met hand 
en tand tegen de dorpelingen moeten 
verdedigen, wordt Roy ook nog eens verliefd 
op Carls vrouw… KONINKRIJK van 
Jo Nesbø is vanaf 1 juni verkrijgbaar. 

Van 3 tot en met 27 juni vindt in en 
om Amsterdam de 74e editie van 
het Holland Festival plaats. Al 
sinds 1947 het nummer één 
festival voor podiumkunsten in 
Nederland dat podiumkunsten, 
theater, muziek  theater, dans, 
opera, visuele kunst, literatuur en 
architectuur met elkaar combineert. 
De programmering is zo opgezet 
dat alle producties ook met kleine 
publieksaantallen kunnen 
plaats vinden, rekening houdend 
met de corona maatregelen van alle 
deelnemende locaties zoals die 
tijdens het festival zullen gelden. 
In totaal presenteert het Holland 
Festival 39 producties verdeeld 
over 25 dagen, waaronder tien 
wereldpremières en twaalf 
Nederlandse premières.
Kijk voor meer informatie op 
www.hollandfestival.nl. 

D AGJE UIT
HOLLAND 
FESTIVAL

Lily (Susan Sarandon) is terminaal ziek. Na al 
haar opties goed te hebben overwogen, besluit 
zij dat ze haar leven wil beëindigen, met steun 
van haar echtgenoot Paul (Sam Neill). Ze 
vraagt haar geliefde familie om nog een keer 
met zijn allen bij elkaar te komen voor haar 
afscheid. Maar al snel komt een onopgelost 
confl ict tussen haar twee dochters Jennifer 
(Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska) 
bovendrijven… Het perfecte spel van de 
sublieme cast maakt van Blackbird een tot 
nadenken stemmend familiedrama over het 
leven gedurende momenten van afscheid en 
verlies. BLACKBIRD is vanaf 10 juni te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BLACKBIRD
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Woonboulevard Hoogstad  |  Vlaardingen

www.iemms.nl

Bij iemms doen wij het net even anders. Eerlijk 
advies, volledige transparantie, en bovenal 
een perfecte afstemming op uw wensen. 
Bent u er al uit hoe uw nieuwe keuken eruit 
moet komen te zien? Kiest u voor een strakke 
design keuken of gaat u liever voor een warme, 
landelijke keuken? Wat uw smaak ook is en 
welke combinatie u ook zoekt, in de collectie 
van iemms vindt u altijd de stijl die bij u past!

✓Kwaliteit
✓Origineel
✓Service 
✓Netto prijs
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HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

BOEK 
VOOR 17 JUNI 
EN ONTVANG 

10% KORTING EN
GENIET VAN 

15% KORTING OP 
BOEKINGEN VOOR 

VOLGEND JAAR!

HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

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

JE ZOMER BEGINT HIER...
We hebben keihard gewerkt om ons hotel beter dan ooit te maken! Van 

onlangs gerenoveerde hotelkamers tot een scala aan nieuwe activiteiten 

om van te genieten, deze zomer draait alles om het achterlaten van alle 

stress en het ervaren van de meest ontspannende zomer ooit, waar wij 

voor alles zorgen...

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een design viersterrenhotel aan het strand van 

Playa d’en Bossa, in het zuiden van het eiland, op slechts vier km van de 

stad Ibiza. Het heeft een breed scala aan vrijetijds- en ontspanningsmogelijk-

heden in de faciliteiten. Een spa-circuit met een Turks bad, een stoombad, 

een jacuzzi en, voor degenen die op zoek zijn naar ontspanning, een 

massageservice. Alle gasten hebben gratis toegang tot de spa. Alles wat 

je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Gratis yoga- en zumbalessen aan het strand - Gratis parkeren - Gratis wifi 

Geldteruggarantie - Exclusieve capaciteit
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‘IK GA VAN 
HET MOMENT 
GENIETEN’

R
oy

 B
eu

sk
er

 F
ot

og
ra

fi e

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCBA

Géén punt achter 
rode link!

“Ik mag weer repeteren, ik mag weer iets maken. Ik 
kan gewoon niet wachten het theater in te gaan”, 
verzucht Nandi. Tijdens de televisie zoektocht mocht 
ze alweer even proeven van het artiestenbestaan, 
maar dat voelde toch anders. “Ik mocht wel gewoon 
zingen, dansen en acteren in dat theater, maar er 
zat natuurlijk geen publiek. Er zat een jury en er stond 
een camera op je toeter. Dat is iets heel bizars.”

‘Ik ben ook gewoon ‘gewoon’’ 
Tijdens corona heeft Nandi haar tijd goed besteed. 
“Ik heb voor de klas gestaan! Ik hoorde dat er een 
tekort was aan leraren in de noodopvang, dus voor 
die kinderen ben ik juf geweest.” Deze nieuwe 
ervaring neemt de actrice zeker mee naar The Sound 
of Music. “Ik heb ontzettend veel over mezelf en over 
werken met kinderen geleerd. Ik heb met de kinder-
regisseuse afgesproken dat ik bij de repetities kom 

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

Na een zenuwslopende zoektocht won Nandi van Beurden Op zoek naar Maria. Daarmee gaat 
er voor de actrice een droom in vervulling: Maria spelen in de musical The Sound of Music. 

kijken als de kinderen aan het studeren zijn. Zo zien 
ze dat ik ook gewoon ‘gewoon’ ben en dat ze bij wijze 
van spreken ook aan mij kunnen vragen als ze naar 
de wc willen.” 

Genieten van het moment
En heeft Nandi al een nieuwe droom klaarstaan? De 
actrice lacht: “Jeetje, nee. Ik moet mezelf wel even 
de kans gunnen om deze droom ten volle te beleven. 
Natuurlijk ben je in dit vak altijd bezig met ‘wat komt 
er hierna’, maar ik heb juist door deze tijd geleerd 
dat je van het moment moet genieten. Dat ga ik nu 
ook zeker doen.”

The Sound of Music is vanaf 16 juni te zien in het 
AFAS Circustheater Scheveningen. Vanaf augustus 
trekt de musical door het land. Meer informatie: 
www.soundofmusic.nl.

THEATER.NL

Nandi van Beurden
is Maria in The Sound of Music: 

‘Ik kan niet wachten!’
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Ervaar het comfort 
van lenzen 
Bij de aanschaf van uw contactlenzen is het belangrijk te weten wat 
u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Voor optimaal 
zicht en optimaal draagcomfort is de juiste lenskeuze gecombineerd 
met de juiste pasvorm van belang. Ottica Eye Fashion heeft alle 
soorten contactlenzen in haar assortiment.

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

 Zachte contactlenzen kunnen naar gelang de voorkeur 
iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder kwartaal 
of ieder half jaar vervangen worden. Voor beginnende 
lensdragers is de daglens een mooie start. Iedere dag een 
paar schone, nieuwe, frisse lenzen zonder onderhoud.

 ZACHTE, GEKLEURDE LENZEN
  Met zachte, gekleurde lenzen verandert u de kleur van 
uw ogen. Er zijn diverse kleuren leverbaar zoals groen, 
bruin, blauw, grijs, et cetera. De kleur verschilt per type 
zachte contactlens. Voor kleuradvies of uitleg over de 
mogelijkheden kunt u altijd bij ons terecht.

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

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

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

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

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

Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  |  010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  |   www.staelduinsebos.nl

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak 

010-2486991



Om verandering te realiseren kan 
professionele hulp noodzakelijk zijn. 
Ik bied met persoonlijke aandacht 
psychosociale therapie. Vanuit mijn 
ervaring en aandacht voor zingeving is 
mijn praktijk een unieke plek waar je als 
waardevol mens gezien wordt. 

Wat mij ten diepste drijft is mijn geloof 
dat een positieve kracht zich verbergt 
in alle mensen, waardoor ieder mens 
in heelheid en zelfwaardering kan 

leven. Dit uit zich in een goede 
energiebalans en herstel binnen 
in je ziel en in de relatie met je 
omgeving. 

Durf hulp te vragen! 

Welkom in mijn praktijk aan huis. 
Ook voor relatietherapie. Je krijgt 
bij een groot aantal verzekeraars 
de therapie deels vergoed als je 
aanvullend verzekerd bent.

Worstel je al langere tijd met sombere gevoelens of heb je moeite 
met loslaten van bepaalde situaties? Voel je je angstig en onzeker? 
Of misschien heb je een nare periode achter de rug? Dan kan je 
helemaal vastlopen.

DEELS VERGOEDbij aanvullend 
verzekerd

-
bij een groot aantal verzekeraars.

Waardevol mens!Ben je op zoek naar 
iemand die jou met tijd en 
aandacht psychologische 
hulp kan geven? Ik kan 
je op een professionele 

manier begeleiden zodat 
je zelfstandig en met 

zelfvertrouwen kan leven.

Als het even niet 
meer gaat... in je 

relatie of met jezelf

Rianne Noordzij 
Psychosociale therapie 

en hulp in familierelaties
06-414 80 250

pastorale@riannenoordzij.nl
www.riannenoordzij.nl

VAN MOSSEL ZEKERHEID #3: 

DE SCHERPSTE PRIJS
VOOR TOPKWALITEIT

kijk zelf op: www.vanmossel.nl/occasions voor meer dan 6000 occasions!

Adv. 1-1 pag. Topkwaliteit  BRUIST.indd   1 15-04-2021   08:59
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1. Jaipur van Ignacio Figueras, € 271,-  www.douglas.nl 
2. Plein Super Freshness van Philipp Plein, vanaf € 69,-  www.iciparisxl.nl

3. Solid Shower Bar Fresh to the Max van Skoon Cosmetics, € 7,95  www.skooncosmetics.com
4. Facial Pure van Abysk Pure, € 29,95  www.abysk.nl 

5. HappySoaps Shaving Bar Kokos € 8,95  www.thehappysoaps.com
6. Shaper van de Hema, € 2,10  www.hema.nl   7. Deodorant Rebel Care Zensai Power, € 7,99  www.loveli.care
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Voor vader
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8. After Shave Balsem van Eau Thermale Avène, € 16,50  www.eauthermaleavene.nl
9. The Most Wanted Eau de Parfum Intense van Azarro, vanaf € 84,-  www.iciparisxl.nl 

10. 3 In 1 Face Cream van The Grey Skincare, € 79,-  www.skins.nl 
 11. Invictus Victory Eau de Parfum Extrême van Paco Rabanne, vanaf € 80,65  www.douglas.nl

12. L’Homme Idéal Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 70,-  www.guerlain.nl
13. Benâmor Gordissimo fat body cream, € 19,-  www.babassu.nl

BEAUTY/NEWS

Voor vader Of het nu Vaderdag is of niet, je man, vriend, vader 
of partner mag best af en toe in het zonnetje worden 
gezet. Daar wordt niet alleen hij, maar ook jij blij van!
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Het is overduidelijk dat er verdeeldheid is in de maatschappij. 
De wereld is in de war, er heerst chaos en onrust. En de grote vraag 
is: wat gaat er de komende jaren gebeuren? Ondanks dat we het 
niet allemaal met elkaar eens zijn en mogelijk anders kijken naar de 
situatie in de wereld, kunnen we nog steeds naar elkaar luisteren en 
naast elkaar leven zonder direct in confl ict te gaan. 

Mag ik een advies geven? Je hebt geen toestemming van anderen 
nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef met compassie, begrip 
en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt volgekliederd 
door het lawaai en de rommel van anderen. 

Ik heb van niemand toestemming nodig om mijn mooiste leven te 
leven. Dat bepaal ik zelf wel en als jou dat niet bevalt, heb ik daar 
geen last van. Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en 
vrede in jezelf. Doe dat door tweemaal per dag een momentje voor 
jezelf te nemen.

Hasta la proxima,

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

‘Wat vind jij ervan? Aan welke kant sta jij? 
Wat denk jij dat er gaat gebeuren?’ En hoe ik 
omga met wat iedereen vindt en roept. 
Dit soort vragen ontvang ik dagelijks.

Michael  Pilarczyk

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

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

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

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

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

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stucen
Vervangen van kozijnen

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

 
‘De klant is koning’

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

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

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!
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MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

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

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

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

info@reneverhagenschilderwerken.nl

Alles weer strak binnen?

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 

SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!
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LOOKING/GOOD

Een mooie en
verzorgde baard

Om je baard te laten groeien moet je doen wat je altijd 
doet... behalve scheren dus! Na verloop van een aantal 
dagen zul je last krijgen van jeuk. En niet zomaar jeuk, maar 
echt jeuk. Aan deze jeuk is niet veel te doen. Blijf de huid 
onder de baard goed verzorgen, misschien nog wel beter 
dan zonder baard. Smeer altijd - maar zeker wanneer je een 
baard net laat groeien - je huid en baard in met een goede 
baardolie. Door de baardolie wordt de huid onder de baard 
goed verzorgd en zal je echt minder last hebben van jeuk. 
De snelheid waarmee je baard groeit en hoe vol deze wordt, 
zijn erfelijk bepaald.

Wie dacht het makkelijk te krijgen doordat je je niet hoeft te 
scheren, komt bedrogen uit. Een baard vraagt om verzorging. 
Samen met je barbier kun je een stappenplan maken voor 
hoe je de baard gaat aanpakken en welk model baard jou 
het beste staat. Het is belangrijk dat je goed let op de vorm 
van je gezicht en de haargroei. Wil je je baard zelf bijhouden 
of onderhouden, koop dan goede spullen. Belangrijk is dus 
een goede baardolie, maar ook een scherpe schaar en/of 
tondeuse om je baard mee te trimmen mag niet ontbreken. 
Verder heb je een baard shampoo of eventueel conditioner 
nodig om je baard mee te wassen. Dit houdt de haren 
zachter dan gewone shampoo.

Lukt het je niet om zelf je baard goed bij te houden? 
Kijk dan op www.nederlandbruist.nl voor een barbershop 
in jouw regio. 

We kunnen er niet omheen: steeds meer mannen laten hun baard groeien. Het is stoer 
en super mannelijk, maar het laten groeien van een succesvolle baard vereist wel

het een en ander aan verzorging.

Wil je in de zomer weer 
shinen met een summerbody? 
Dan kunnen de lichaamsbehandelingen 
van Beauty & Skincare Schiedam u goed 
op weg helpen.

 Wil je vet en cellulite kwijt op de moeilijke 
plaatsen, zoals billen, benen of buik? 
Gezonde voeding en regelmatig sporten 
alleen zijn meestal niet voldoende om 
cellulite op te lossen.  
 LPG ENDERMOLOGIE,   een lipomassage die 
de lipolyse verbetert en de huid gladder 
maakt. LIPO III cavitatie behandelingen om 
snel plaatselijk resultaten te behalen! 
 
 WIL JE JE STOFWISSELING EEN BOOST 
GEVEN EN OVERTOLLIG VOCHT 
KWIJTRAKEN?   Dan is de Linfopress, 
lymfemassage, de perfecte behandeling 
voor jou. Bij de behandeling zal je huid 
strakker worden en de omtrek verminderen. 
Ook de pijn in je benen en de rolletjes op je 
buik en rug worden minder.

  WIL JE 
DETOXEN?   Bij 
onder andere 
vermoeidheid, 
hoofd- en 
gewrichtspijn en 
cellulite zijn vaak 
gifstoffen de oorzaak. 
In dat geval is de Universal contour wrap 
de juiste behandeling. De contour wrap 
verwijdert dode huidcellen, reinigt en 
ontgift de huid. Tevens verstrakt het de 
huid en maakt het littekens, striemen en 
cellulite minder zichtbaar. Ook garandeert 
het een groot centimeterverlies.
 

shinen met een summerbody? 

van Beauty & Skincare Schiedam u goed 

  Bij 
onder andere 
vermoeidheid, 

gewrichtspijn en 
cellulite zijn vaak 

BOEK NU UW INTAKEBEHANDELING!

Rubensplein 8B, Schiedam
010 - 24 60 985 
beautyskincareschiedam.nl 

 BeautySkincareSchiedam
 beautyskincareschiedam
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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BIKINI READY
De zomer staat voor de deur, dus de bikinistress komt er 

weer aan. In onze MKBMshop zien we een patroon in 
aankopen rond de zomermaanden. Slimming Powder 

en Cellulite Cups zijn dan onze hardlopers. 

Hieruit maak ik op dat de meeste mensen acht maanden per jaar 
alles verwaarlozen en vier weken voor de zomer ineens alles uit de 

kast trekken om binnen een maand bikiniproof te ziin. Dit is een 
manier, maar als je het mij vraagt niet de juiste manier. Als je heel 

snel resultaat wenst, verval je na het behalen van dit resultaat 
ook heel snel weer in oude patronen. Het heeft tijd nodig 

om ergens een lifestyle van te maken.

Als je kleine stapjes zet richting je doel doe je er langer over, maar 
is de kans dat je resultaat blijft veel groter. Vlak voor de zomer kun 

je altijd nog wat extra’s doen, maar dan hoef je niet vanaf nul te 
beginnen. Mijn advies: sport het hele jaar en eet het hele jaar 

gezond, gevarieerd en niet boven je caloriebehoefte.

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Check gratis workout video’s op 
www.mykillerbodymotivation.com

www.coppensslaapcomfort.com 
Oranjestraat 19-21, 3111 AM Schiedam, T 010-426 87 17

met liefde
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  Gekrulde   
wimpers?

www.schoonheidssalonjoy.nl
Gruttostraat 3, Maassluis
Dr. Abraham Kuyperstraat 21, Vlaardingen
06-39506859  |  amberdewaard@hotmail.com

Bij een een lashlift 
worden de wimpers 

gekruld voor 6 tot 
8 weken. Ook voor 

gellak in alle mogelijke 
kleuren kun je terecht bij 

Schoonheidssalon Joy.
Nieuwsgierig? 

Kijk eens op de site!

Word jij onze 
nieuwe bruisende 

vrijgezel?

Durf jij net als deze vrijgezellen de stoute schoenen aan te trekken? 

Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!

Al een tijdje single en ben je het zat om langer alleen te zijn? 
Wil het maar niet lukken via datingapps? Geef je dan nu op als 

Bruisende Vrijgezel en wie weet vind je wel de liefde van je leven! 
Wij gunnen iedereen de liefde, daarom helpen wij graag een handje 

door samen met jou op zoek te gaan naar een match! 

nieuwe bruisende 
vrijgezel?vrijgezel?

Meld je dan nu aan!

NED

BELGIE

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

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

Wat de vraag ook is... 
het antwoord

is altijd
chocolade

#HOUDVOL

Papa,
mijn superheld
zonder cape!
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Meng in een schaal alle specerijen met de suiker en het zout en 
wrijf het vlees fl ink in met deze mix. Doe het vlees in een plastic 
zak en laat het een avond/nacht (circa 12 uur) marineren in de 
koelkast.

Haal het vlees minstens een uur voordat je het in de oven zet uit 
de koelkast. Verwarm de oven voor op 150 graden. Doe het vlees 
in een braadslede en giet er wat barbecuesaus over. Dek het losjes 
af met aluminiumfolie en steek door de folie heen een vlees-
thermometer in het dikste deel van het vlees.

Laat het vlees circa 1,5 uur in het midden van de oven garen. 
De kerntemperatuur moet uiteindelijk rond de 75 graden zijn. 
Afhankelijk van je oven kan het korter of langer duren. Wil je een 
licht krokant korstje op het vlees, verwijder dan ongeveer 20 
minuten voor de eindtijd de folie. Neem het vlees uit de oven en 
laat het 10 minuten rusten op een grote, platte schaal.

Trek dan het vlees met twee vorken in stukjes/draadjes uit elkaar. 
Optioneel kun je er weer wat barbecuesaus doorheen scheppen. 
Snijd de broodjes open, beleg met een fl inke hoeveelheid pulled 
pork en garneer met de salademix naar keuze.

4 PERSONEN - 1,5 UUR - 12 UUR MARINEREN

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

lekker het smaakt! Je moet er wel even de tijd voor nemen. 

Broodje pulled pork 
met salademix

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

Broodje pulled pork 

INGREDIËNTEN
500 gr procureur

1,5 el gerookte paprikapoeder
1,5 tl knofl ookpoeder

1 tl mosterdpoeder
1 tl chilipoeder

1,5 el bruine suiker
1 el fi jn zeezout

barbecuesaus
4 broodjes
salademix
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

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 stoer.
De oplossing van vorige maand was moeder.

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer
gezellig puzzelen.
Vul de oplossing van
de twee prijspuzzels in
op onze website en maak 
kans op leuke prijzen.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

 

Maak kans op een

De Bulldog producten zijn 
speciaal ontworpen door de 
man, voor de man, in simpele 
duidelijke taal. Het is een 
compacte lijn met eerlijke 
ingrediënten.

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

gezichts-
verzorgings-
pakket voor
de man

baard
creme 
scheren 
gelaat 

stralen 
huid 
verzorgen 
zacht
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Wil jij kans maken op deze leuke pijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing in op 
onze site: www.dewaterwegbruist.nl
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Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

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

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

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




