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Wil je kansmaken om jouw fotoin Zaanstreek Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Zaanstreek.



Groene Uitvaart
Al jaren breng je het oud papier naar de papierbak, scheid je plastic afval 

van het gewone afval en koop je zoveel mogelijk producten met een Fairtrade 
keurmerk. Alles om het milieu te sparen. En dan op een dag ga je dood en vind 

je je laatste rustplaats in een niet ecologisch verantwoorde kist. 
Logisch? Nee, want mensen die milieubewust leven, hebben ook vaak de 

wens voor een ‘groene’ uitvaart.

Ligthart Uitvaartzorg werkt samen met een bedrijf dat 
uitvaartkisten biedt met het Fairtrade keurmerk. Een 
keurmerk wat aangeeft dat de makers onder goede 

omstandigheden werken en een eerlijk 
loon ontvangen. Deze zogenaamde 
greencoffi ns worden gemaakt van 
ecologisch verantwoord geteelde 
gewassen, zoals bamboe, wilde ananas 
en bananenblad. Gewassen die na een 
oogst zonder de noodzaak tot herplanten 
weer aangroeien. Bovendien worden bij 
de productie uitsluitend milieuvriendelijke 
materialen gebruikt, waardoor de coffi ns 
volledig biologisch afbreekbaar zijn. 

Mooi duurzaam
Greencoffi ns passen niet alleen bij een 
milieubewuste levensstijl, maar zien er 
ook nog eens elegant, warm en natuurlijk 
uit. Een groene uitvaart? De greencoffi n 
is een mooie toevoeging op wat er al 
bestaat. Leeft u milieubewust en heeft u 
een wenst voor een ‘groene’ uitvaart?
Er is heel veel mogelijk!

Weiver 7, Krommenie  |  06-34768926   |  mirelle @ligthartuitvaartzorg.nl  |  www.ligthartuitvaartzorg.nl

COLUMN/LIGTHART UITVAARTZORG

Persoonlijk
Betrokken
Onafhankelijk
Maatwerk



Mijn naam is Natasja 
Loswijk. Ik ben hairstylist, 
erkend haarwerker en 
werk samen met alle 
zorgverzekeraars.

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

  AllshadessZaandam
  all_shadess

Bent u benieuwd of ik 

ook iets voor u kan 

betekenen? 

Informeer dan eens 

naar de mogelijkheden 

of maak meteen 

een afspraak.

Last van haaruitval 
of kale plekken?

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

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

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

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

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

haarwerk van gemaakt is.  

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

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

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 Alkmaar Bruist en Haarlem Bruist.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel René Moes 06-19629221  |  076-7115340
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VERLIEFDHEID IS 
EIGENLIJK SLECHTS 

EEN CHEMISCHE 
PROEF DIE GELUKT IS
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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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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

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

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.

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

LEZERSACTIE* 
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

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

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
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Meer weten ?Meer weten ?
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Pilates

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

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

Wees lief voor je lijf en zet het bewust in 

beweging met pilates!

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

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

Interesse?
Trakteer jezelf 

eens op een van 
onze lessen!
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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. 

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

appontwikkelaar DTT HulpApp.nl. 

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

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

Zie voor meer info: www.hulpapp.nl of download HulpApp.nl op Android of iOS.
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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!
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Vergeet die dag- en nachtcrèmes,

De feestmaand 
december is weer 

voorbij. Je hebt 
wellicht meer gesnoept 

en gedronken dan je 
lief is, veel gewerkt 
om alles op tijd af 

te ronden en te kort 
geslapen. 

VITAMINE INFUSION

• Voedt je uitgeputte huid
• Straal door de vitamines B, C en E
• Vertraagt de tekenen van veroudering
• Verhoog je weerstand ter berscherming

€ 55,-VOOR NA

Vergeet die dag- en nachtcrèmes,

ga voor magie!
Dit alles verstoort het biologische ritme van je huid. 
Met als gevolg een gebrek aan energie om je huid te 
resetten. En nee, met enkel op tijd naar bed gaan ga je 
geen huidverbetering zien. Op biologisch huidniveau is 
verandering nodig!

Want echte schoonheid komt van binnenuit. 
Een goede verzorging, gezonde voeding, een 
gebalanceerde levensstijl, maar vooral ook een 
gezonde mindset zijn belangrijk om je mooi te voelen. 
En daarvoor ben je bij Himani aan het juiste adres
. 

Als natuurgeneeskundig huidspecialiste werkt Jacqueline met 
Circadia huidverzorging die parabeenvrij is en inclusief zuivere 
plantenextracten, stamcellen, vitaminen en innovatieve peptiden 
huid verjongende technologie. Goed geformuleerde producten 
die van invloed zijn op jouw circadiaan ritme van de huid en 
daardoor je huidcel van voldoende energie voorzien om er fris en 
jonger uit te gaan zien!

De verstoring in je (huid)ritme oplossen is onder andere 
mogelijk met de SWICH-behandeling, een alternatieve anti-ging 
behandeling voor ‘gewone’ peelings. Bij SWICH wordt er gewerkt 
met, zeg maar, de druivensuikers voor je huid: barnsteenzuur en 
pyrodruivenzuur. Het geeft instant energie aan de cellen, zonder 
een downtime of vervelling die je wel ervaart bij chemische 
peelings. Ga jij voor magie? 

Of je nu de huid wilt kalmeren na extracties, haar meer energie 
wilt geven of verjongen, vanuit het Himani gamma wordt je een 
gelaatsbehandeling op maat geadviseerd (vanaf €55,-), die 
de huid revitaliseert, hydrateert en geneest. Geschikt voor alle 
huidtypes, met of zonder problemen zoals acne of zonneschade.

Amstellaan 2, Purmerend  |  06-50869750  |  info@himani.eu  |  www.himani.eu 

Scan de QR-code 
voor meer info

Maak nu kennis met de 
Himani salon in Purmerend
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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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Van Mossel Alfa Romeo Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
Van Mossel Alfa Romeo Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo

V A N A F  €  4 2 . 0 0 0
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MG4 Electric

SETTLE FOR MORE
The electric car without the compromise

Adv. 1-1 MG4 Electric BRUIST.indd   1Adv. 1-1 MG4 Electric BRUIST.indd   1 02-12-2022   09:1002-12-2022   09:10
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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 HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

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

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

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

Als ik naar de mondhygiëne vraag bij mijn patiënten, komen zij vaak niet verder dan alleen een of twee keer per 
dag tandenpoetsen. Maar met alleen tandenpoetsen maak je niet je volledige gebit schoon. Tandvleesproblemen 

beginnen daarom meestal tussen de tanden en kiezen. 

COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

Poetsen alleen 
is niet genoeg… 

Iets voor jou? Bel dan met Alja Doorn, 
locatiemanager van de Boogaert:  06 - 1271 5738

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Je hebt gekozen voor een toekomst in  
de zorg. Wat mooi! Natuurlijk wil je dan 
zo snel mogelijk echt aan de slag. Dat  
kan bij woonzorglocatie de Boogaert.  

Als leerling ben je meteen onderdeel  
van het team. Je brengt de leerdoelen 
van je opleiding direct in praktijk op  
onze speciale leerafdeling. Hier bieden 
we zorg aan ongeveer 10 bewoners, 
veelal kwetsbare ouderen. Dat doe je 
uiteraard onder begeleiding van onze 
medewerkers. Zo bouw je meteen  
een band op met onze bewoners én 
natuurlijk je collega’s. Hoe verder in het 
leertraject, hoe groter je rol wordt. Zo 
groei je vanzelf in je toekomstige functie!

Ben je een starter, zij-instromer of toe 
aan een carrière-switch? Ga dan voor  
een leer-werktraject dat perfect aansluit 
op jouw achtergrond. 

WIj maken graag kennis met jou!

Woonzorginstelling de Boogaert is onderdeel van ViVa! Zorggroep

 BIJ ONS BEN JE MEER DAN WELKOM!
Leren en werken tegelijk bij de Boogaert in Castricum!

0169 ViVa adv 162x162mm werken bij.indd   10169 ViVa adv 162x162mm werken bij.indd   1 09-09-2022   14:2109-09-2022   14:21
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

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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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.

VrijgezelVrijgezel
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

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.
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Rechte tanden op een 
natuurlijke manier!

In veel gevallen is het verstandig daar zo snel mogelijk iets aan te doen en niet te 
wachten totdat het kind is uitgewisseld. Door de oorzaak van de gebits-/kaakafwijking 
aan te pakken krijg je een beter en (nog belangrijker) blijvend resultaat.

Studio Kies behandelt kinderen met de Myobrace®. 

Rode Ring 5, Assendelft
075-2400040  |  info@studiokies.nl

www.studiokies.nl

Voor een gezonde mond 
en een stralende lach!

Studio Kies is een moderne 
tandartspraktijk. Iedereen, 

van jong tot oud, is van harte 
welkom in de praktijk.

We bieden een professionele 
tandheelkundige behandeling

 in een prettige sfeer.

Je wordt altijd door dezelfde 
tandarts geholpen, dat helpt 
om je bij de tandarts snel op

je gemak te voelen.

Je bent van harte welkom!

Gewoonten als duimzuigen, incorrect slikgedrag en mond-
ademhaling zorgen voor verstoring van de ontwikkeling van 
gezicht, kaakpositie en tanden.

Wij scoren een 8.9! Benieuwd naar wat anderen van ons 
vinden? Studio Kies scoort maar liefst 
een 8.9 op Zorgkaart Nederland!

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING? 
Bel of mail ons 
075-2400040

info@studiokies.nl

MEER INFO? 
Scan de QR-code 

Dit systeem:
• Corrigeert afwijkende mondgewoonten
• Ontwikkelt de kaken en lijnt deze uit
• Zet de tanden recht
• Optimaliseert de gezichtsontwikkeling
• Verbetert de algehele gezondheid

De behandeling is het meest geschikt voor 
kinderen tussen de vijf en vijftien jaar, maar 
ook volwassenen kunnen baat hebben bij 
Myobrace. Myobrace wordt één à twee uur 
per dag gedragen en gedurende de nacht.

Heb je vragen? Bel dan naar 
075 – 240 0040. Maandag tot en met 
vrijdag: van 8:30 tot 12:30 uur.

Een extra inkomen 
verdienen en de 
vrijheid om je eigen 
tijd in te delen
Onderneem voor jezelf. Met 
de vrijheid om je eigen tijd 
in te delen, te werken waar 
en wanneer je wilt en om te 
bereiken wat je wilt.

Ontdek de mogelijkheden, kijk op https://eatyourveggies.nl/extra-inkomen-verdienen

Herken je een van onderstaande situaties:
• Je gaat met tegenzin naar je werk;
• Je wilt fi nancieel méér dan je baan nu oplevert;
• Je maakt je zorgen over je (toekomstig) pensioen;
• Je beseft dat tegenwoordig niemand meer zeker is van het 

behoud van een baan of inkomen en dat je ook op een dag 
zonder werk kunt zitten.

Kortom, je zoekt een oplossing en je weet misschien niet precies wat, 
maar je wilt wel graag het heft in eigen hand nemen. Sluit je aan bij ons team 
van zelfstandigen. Wij bieden de mogelijkheid om met een heel simpel concept de door jou gewenste 
verandering te realiseren.

Met ruim zeventien jaar ervaring helpen wij elkaar om fi nancieel onafhankelijk te zijn en daarmee een 
onbezorgde toekomst te creëren. Dit geeft ons de mogelijkheid onze dromen waar te maken en dat 
gunnen wij anderen ook.
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HOE SCORE JE NOU 
EEN LEUKE DATE? MET 
DEZE TIPS MOET DAT 
ZEKER LUKKEN!

BRUIST/LIFESTYLE

Februari, de maand van de liefde! Met Valentijnsdag als grote hoogtepunt. 
Leuk voor alle verliefde stelletjes. Maar vrijgezellen van Nederland, niet 
getreurd... Februari is ook een perfecte maand om heerlijk te daten (net 

zoals alle andere maanden overigens)

de ander de eerste stap zet, is de kans groot dat je 
alsnog zonder date naar huis kunt. Ben je van jezelf 
niet zo’n vlotte babbelaar, bedenk dan eerst een 
goede openingszin voordat je de stoute schoenen 
aantrekt en op de persoon in kwestie afstapt. 
Vind je dat toch te spannend? Via de barman een 
drankje voor je potentiële date bestellen is ook vaak 
een succes. Wie niet waagt, wie niet wint!

ERGENS ANDERS Natuurlijk zijn er nog veel 
meer plekken om een leuke date tegen te komen: 
bij je sportclub, bij een concert of misschien wel 
tijdens een speeddate-avond. Waar je hem of haar 
ook tegenkomt, belangrijkste is altijd: blijf jezelf! Valt 
dat niet in de smaak, dan heeft die ander gewoon 
pech gehad!

ONLINE DATEN De makkelijkste manier om 
een nieuwe liefde te vinden is natuurlijk via 
internet. Maak een profi el aan op een datingsite 
en zorg dat je opvalt tussen al die duizenden 
andere mensen die op zoek zijn naar de liefde. 
Hoe? Bijvoorbeeld door een originele omschrijving 
van jezelf, een opvallende foto of een leuke 
gebruikersnaam die mensen niet snel zullen 
vergeten. Succes gegarandeerd!

IN DE KROEG Dé plek waar veel dates ontstaan, 
is toch nog steeds de kroeg. Zie je iemand leuks 
staan, maar vind je het wat spannend om daar zo 
op af te stappen, zorg dan eerst voor oogcontact. 
Lukt dit, dan weet je dat de interesse wederzijds 
is. Als je vervolgens echter af blijft wachten tot 

Daten in de maand van 
de liefde

Wil jij ook een leuke date? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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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
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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.

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

 Maak kans op

Vrijkaarten
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.

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.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.zaanstreekbruist.nl.
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Op zoek naar
jouw droomhuis?

Een vrijblijvende 
waardebepaling 

laten doen?
Bel ons! Wij 

vertellen je graag en 
vrijblijvend meer over 

de mogelijkheden. 

Of maak een 
afspraak via onze 
website of scan de 

QR-code

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

Prijzen vanaf  € 300.000,-

De bouw is al gestart. Oplevering mei 2023.
Verdere info kunt u vinden op Funda.


