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 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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Bernadottestraat 169 Hoofddorp
en  
Generaal Cronjéstraat 123 Haarlem 
023-5578090  |  info@hoorbegrip.nl

www.hoorbegrip.nl 

Waarom naar Hoorbegrip?

• Echte aandacht voor uw wensen en behoeften.
• Altijd contact met dezelfde audicien.
• Tijdens openingstijden altijd een audicien 

aanwezig.
• Zeer vakkundige, gedegen 

hoortoestelaanpassing.
• Gebruik van de nieuwste meet- en 

aanpastechnieken.
• Bij elke aanpassing wordt een foto van uw 

trommelvlies gemaakt. Deze kan ter beoordeling 
aan de KNO-arts worden voorgelegd.

• Vijf jaar gratis service en garantie, dus vijf jaar 
zorgeloos verstaan.

Klinkt dit bekend in de oren?Klinkt dit bekend in de oren?

Wat zei ze nu? 
Lachen maar en hopen 
dat het geen vraag was!

Maak een afspraak voor een gratis hoortest of second opinion

Klinkt dit bekend in de oren?Klinkt dit bekend in de oren?
Maak een afspraak voor een gratis hoortest of second opinion



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

FULL-TIMERS! 
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Zo hebben we ook ‘t Gooi Bruist en De Zaanstreek Bruist.
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Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste 
mensen is het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen vol 
frisse moed, maar er zijn ook heel wat mensen die hier minder 
enthousiast van worden. Behoor jij tot die laatste groep? Dan heb je 
misschien wel last van de vakantieblues. Je leest er meer over in 
deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan 
Goossens. Hij staat te trappelen om deze maand weer het theater 
in te gaan met zijn show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview 
dat we met hem hadden. Goede tip voor als jij wel last hebt van 
zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: reserveer kaartjes voor deze show. 
Dan heb je iets om naar uit te kijken en daar word je automatisch 
een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt voor 
onze bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan ook 
enthousiast en delen maar al te graag hun inspirerende verhalen. 
Nieuwsgierig? Blader dan snel verder!

René Moes

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

Inhoud

28

PRW21004 Adv Haarlem Bruist 162x162mm.indd   1PRW21004 Adv Haarlem Bruist 162x162mm.indd   1 02-08-2021   16:2602-08-2021   16:26

31

20

23

8

12

win



VOORZIE JE DROMEN VAN 
EEN STAPPENPLAN

ZZYYXXWWVV
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BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiekiekjes hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start. 

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie prettig 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een 
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 

Parodontitis
Verwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

Gingivitis
Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 

Ontstoken tandvlees voorkomen
Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 

Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie
11



UNION – FLOW OLD RED
Fashionable arriveren bij 
de vrijmibo of 
superchique naar die 
nieuwe koffi etent om de 
hoek? Met de Union Flow 
cruise je soepel door de 
stad. Met deze 
lichtgewicht, aluminium 
fi ets steel jij 
gegarandeerd de show! 
www.union.nl

Scan 
de 

QR-code

Heerlijke
nazomer

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
(H)eerlijke cheeky Sauvignon, tropisch en 
verfrissend, tjokvol citrus. Crispy en opwekkend, 
met aroma’s van granny smith en passievrucht. 
Iedere slok doet verlangen naar de volgende. Al 
met al een sappige Sauvignon met een 
dorstlessende afdronk.

www.thegoodwine.nl TAG #WIT

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

BRUIST
Deals

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.

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

KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

nazomer Doe
mee en 

win

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

VAN 
€ 49.95

NU VOOR   
€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV
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Geef niet op…
Maar vecht voor je 

eigen bestaan!
Bezige bij als ze is, is Jolanda Philipse altijd wel ergens mee bezig. Is het niet met haar werk, dan is 

het wel met haar nieuwe boek over persoonlijke faillissementen dat in oktober uitkomt. “Met dit 
boek wil ik de mensen meegeven hoe ze dicht bij zichzelf kunnen blijven in deze moeilijke tijd, 

maar het boek is ook voorzien van praktische tips over hoe je geld kunt besparen. Het geeft je een 
handleiding over geld besparen en wat de mogelijkheden zijn .”

Jolanda weet maar al te goed hoe het voelt. “In 2021 
werd mijn persoonlijke faillissement aangevraagd, 
maar binnen een half jaar werd dat alweer 
opgeheven. Hoe? Doordat ik mijzelf altijd staande 
heb weten te houden en niet klakkeloos de adviezen 
van alle instanties hebt opgevolgd. Zij zijn het 
immers niet die voor jou de rekening gaan betalen, 
dat moet je helemaal zelf doen. Vandaar dat ik 
destijds heb besloten om mijn eigen plan te trekken, 
en met succes!”

Zelf kwam Jolanda sterker en met heel wat lessen 
rijker uit haar persoonlijke faillissement. Die kennis 
en ervaring wil zij nu via haar boek delen met 
anderen die in dezelfde situatie belanden. “Het is 
dus een leerzaam boek, waar je absoluut je voordeel 
mee kunt doen. Een persoonlijk faillissement kost 
ontzettend veel energie, maar als je weet wat er 

voor mogelijkheden zijn, dan zal je merken dat het 
je veel geld oplevert. Het belangrijkste is: vecht 
voor je eigen bestaan, want uiteindelijk betaalt 
niemand anders je rekeningen.”

Dit boek zal overigens ook ‘op de pof’ te koop zijn. 
“Als gevolg van een persoonlijk faillissement heeft 
niet iedereen geld over om een boek aan te schaffen, 
ook al is het niet duur. Deze mensen kunnen het op 
de pof kopen en mij betalen op het moment dat ze, 
mede dankzij de tips in mijn boek, genoeg geld 
hebben bespaard (uiteraard wel binnen een 
bepaalde termijn).”

Je kunt het boek nu al pre-orderen door je email-
adres achter te laten via de mail: jolandaph4140@
gmail.com

J. Philipse Advies  |  Eigenaresse: Jolanda Philipse  |  jolandaph4140@gmail.com  |  06 82787703

BRUISENDE/ZAKEN

‘EEN BOEK OVER 
HOE BLIJF IK 

STAANDE TIJDENS 
EEN PERSOONLIJK 

FAILLISSEMENT’

14



DITJES/DATJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders 
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Nederlanders 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

gedragen door het 
universum
Zie jij wel eens dubbele getallen? Als 
spiriwiri geloof ik dat dit signalen zijn van 
onze beschermers uit een andere 
dimensie. 

Als ik een dubbel getal zie, zoek ik snel 
de betekenis op. Ik voel me omringd door 
beschermers en gidsen die mij helpen in het 
aardse bestaan. Ook via engelenkaarten en dromen 
krijg ik antwoorden op eerder gestelde vragen. 
Soms zeggen de getallen dat je de beschermers om 
hulp mag vragen. Of dat ze je hulpvraag hebben gehoord 
en ermee bezig zijn. De getallen stimuleren mij en geven aan 
dat ik op de juiste weg zit. Zo ga ik in mijn kracht staan.

Ik voel me gedragen door het universum en alle wezens die 
daarbij horen. Ik ben zo dankbaar om te voelen dat ik niet 
alles alleen hoef te doen. MKBM groeit steeds meer uit 
tot een bedrijf dat mensen in hun kracht zet. Het begon 
met een Killer Planner vol zelfhulpoefeningen. Toen 
een online Feel Good Training waarin ik jullie help om 
bewuster, positiever en succesvoller te worden en nu 
een nieuwe website met motivatievideo’s. Wil je meer 
weten? Ga naar de Mykillerbodymotivation website.

Grappig, nu ik deze blog schrijf, zie ik het getal 14:44. Ik 
ga even de betekenis opzoeken! 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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Chantal is sinds januari jongstleden 
de drijvende kracht achter TopNanny. 
Hiervoor werkte ze ruim twintig jaar in de 
kinderopvang. “Ik was toe aan een nieuwe 
uitdaging”, vertelt ze enthousiast. “Mijn 
drive blijft echter hetzelfde: zorg dragen voor 
kwalitatief goede opvang voor ieder kind.”

Quality time
Op dit moment bedient TopNanny circa 50 
gezinnen in heel Nederland. “Een nanny 
geeft je kind de aandacht die het verdient. 
Als kind heb je gewoon je eigen speelgoed 
bij de hand en je kunt fi jn afspreken met 
vriendjes in de buurt. Een nanny neemt ook 
licht huishoudelijke taken over, hierdoor 
heb je als ouders na een drukke dag op het 
werk ook echt even ‘quality time’ met de 
kinderen. De eerste prioriteit ligt altijd op de 
verzorging en begeleiding van de kinderen.”

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

Het beste voor jouw kind
Het liefst ben je natuurlijk altijd zelf bij je kind, maar er moet ook gewerkt worden. Door 
een nanny in te zetten, kan je kind worden opgevangen in zijn of haar eigen vertrouwde 
omgeving. “Je hebt bovendien geen last van die drukke ochtendspits omdat je je kind nog 
naar het kinderdagverblijf of naar school moet brengen”, aldus Chantal Pelgrim-Overmulder, 
eigenaresse van TopNanny. “Een nanny in huis brengt vooral veel rust met zich mee.”

BRUISENDE/ZAKEN

Uitgebreide selectieprocedure
“Het streven van TopNanny is dat we de beste nanny matchen met het gezin. 
Onze missie is voor ieder gezin een geschikte en gekwalifi ceerde nanny te 
vinden. In een persoonlijk gesprek met de ouders inventariseren we waar de 
behoefte van het gezin en de kinderen liggen.

Na het intakegesprek maken we een vacature op met het gewenste 
profi el voor een nanny, hiermee starten we de werving en selectie voor de 
TopNanny voor jullie gezin. Ouders vertrouwen hun dierbare kinderen toe 
aan de verzorging door een Nanny, wij selecteren dan ook streng zodat er 
kwalitatief, goede en fi jne opvang verzorgd wordt. Daarnaast zijn ook nanny’s 
toppers in activiteiten verzinnen, leuke dingen doen en liefdevolle aandacht.”

Nanny Academy
“In de nabije toekomst gaan we ook starten met een Nanny Academy. 
Mensen die graag als nanny willen werken maar nog geen geschikt diploma 
hebben, kunnen via ons een opleiding volgen. Houd dus vooral onze website 
in de gaten!”

Tip: Als je een beroep doet op een nanny, heb je gewoon recht op 
kinderopvangtoeslag.

Het beste voor jouw kind

“At TopNanny you are never 
‘just a Nanny’, you are the 

nanny and you are amazing”
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Hulp nodig met de 
schoonmaak?

Yordanka pakt zowel grotere als kleinere 
projecten aan. “Ik heb een team 
enthousiaste meiden om me heen 
verzameld waar ik helemaal op kan 
vertrouwen. Die kan ik inzetten als dat nodig 
is. Of het werk nu in de ochtend, middag of 
avond moet gebeuren, het kan allemaal.”

We verzorgen de schoonmaak van kantoren, scholen, 
restaurants, particuliere huizen en nog veel meer! Wij laten alles 
perfect schoon achter, waarbij hygiëne voor ons voorop staat. 
De schoonmaak van uw pandbetekent maatwerk voor ons. 
We brengen uw wensen in kaart om tot een prachtig schoon 
eindresultaat te komen.

“Als u tevreden bent, 
dan zijn wij dat ook!”

Schoonmaakbedrijf DannyPro  |  06-85122406

Yordanka hanteert voor bedrijven een tarief 
tussen de € 20,- en € 22,- (excl. btw). Voor 
particulieren is het tarief in overleg. Neem vooral 
contact op via 06-85122406 om te kijken wat zij 
voor u kan betekenen!

De Kracht van Compassie  |  Van Maerlantlaan 8, Driehuis  |  06-12912252  |  www.compassie-training.nl

Levenservaringen en 
nieuwsgierigheid brachten 

mij bewustwording en 
inzichten, bij verschillende 
tradities. Onder de naam 

‘De kracht van Compassie’ 
geef ik met veel genoegen 
Compassie-trainingen in 
Alkmaar en Overveen.

Het is een rijkdom mensen 
hierin te ontmoeten.

Mindful
Zelfcompassietraining 

Heb jij ook last van 
een innerlijke criticus?

Ben je makkelijker vriendelijk voor anderen 
dan voor jezelf?

Daar kan zelfcompassie beginnen.

Zorg voor anderen breng je meer in balans met een fi jne zelfzorg, zelfkritiek 
verzacht – Je leeft met meer zelfl iefde, warmte – en acceptatie.

Wil je ook liever een innerlijke helper?

Nieuwe data Mindful Zelfcompassietraining
start 11 september

3x een hele zondag, 1x een hele zaterdag
11 september, 9 oktober, 29 oktober, 27 november         

Inclusief heerlijke lunch, werkboek, vrijblijvende kennismaking

Locatie: Haarlem centrum

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan onderzoeken 
we wat de Mindful Zelfcompassie cursusvoor jou kan betekenen. 

06-12912252

Ik spreek je graag!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Van 9 tot en met 18 september 
2022 beleeft fi lmfestival Film by the 
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en 
kan een breed publiek genieten van 
ruim honderd fi lms uit alle hoeken 
van de wereld. Film by the Sea 
opent dit jaar met de 
spraakmakende Britse komedie 
Good Luck to You, Leo Grande, 
waarin Emma Thompson een vrouw 
van middelbare leeftijd speelt die 
een sekswerker inhuurt. Daarnaast 
zijn er ook dit jaar weer de Specials, 
waaronder het fi lmconcert van de 
fi lmklassieker Blood and Sand in de 
Sint Jacobskerk te Vlissingen, 
uitgevoerd door pianist Daan van 
den Hurk, bijgestaan door 
fl amencogitarist Tijn van der 
Sanden en drums/percussionist 
Frank van der Star.
www.fi lmbythesea.nl

D AGJE UIT
FILM BY THE SEA

FILMPJE KIJKEN 

SOOF 3

Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds 
alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op 
het moment dat ze slecht nieuws krijgt, 
komt dochter Sacha thuis en stelt haar 
verloofde aan haar voor. Soof grijpt het 
huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet echter leren zelf ook 
eens hulp toe te laten, dat haar familie 
van haar houdt en dat ze die hulp meer 
dan waard is. SOOF 3 is vanaf 15 
september te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Misschien wil je het graag maar weet je niet 
hoe en kun je wel wat hulp gebruiken. 
Charlotte Roels en Geraldine Pontenagel 
hebben hiervoor het juiste gereedschap in 
handen. 
Charlotte is zelfstandig theatermaker, een 
creatieve duizendpoot die bruist van ideeën en 

kennis over hoe je dat kunt 
doen. Moet je verhaal 

gelezen worden, gehoord 
worden (podcasts etc) 
of juist gezien (video, 
theater)? Zij helpt je 

de beste weg te 
vinden.

Geraldine is als 
Evolutionair 
Astroloog 

gespecialiseerd in de zoektocht naar wie je 
werkelijk bent, de verbinding met je ziel en 
de verruiming van je bewustzijn. Wat jou 
bezielt schrijft jouw verhaal. 

Je weet zelf wat het beste werkt voor jouw 
verhaal. Soms heb je alleen iemand nodig die 
je een duwtje geeft of een steun in de rug. 
Die even die vrouw achter jou en jouw 
verhaal is. 

Charlotte ondersteunt Geraldine met haar 
webinars en podcasts zodat haar verhaal 
door meer mensen gehoord kan worden. 

Nieuwsgierig?
www.devrouwachterjou.nl 
(Charlotte) 
of op 
www.deoopeningtot.nl 
(Geraldine) 

Vertel jij je eigen verhaal?

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

Durf jij in deze tijd je stem te laten horen en jouw verhaal te vertellen? Vind je 
het moeilijk op te staan en je eigen plaats in te nemen?  Ontbreekt het je aan 
zelfvertrouwen? Zoek je naar zingeving?

Scan de QR-codes
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

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

Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel 
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de 

echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

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

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

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

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

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

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

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

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

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

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

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

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

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

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

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

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst 
op Theater.nl.
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Gezondheidsklachten gaan vaak verder dan je denkt

Ken je dat? Allerlei vervelende lichamelijke klachten en de behandelend 
arts kan niets vinden. En soms wordt er zelfs gezegd dat “je er maar 
mee moet leren leven”. Dat is in veel van de gevallen echt niet nodig. 

Heb je hiermee te maken, neem dan contact op met mij, Helen Michaëlis van Personal 
Touch Nederland, om samen verder te kijken. En ben je aanvullend verzekerd, dan 
worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering. 
Personal Touch Nederland is namelijk aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. 

Helen Michaëlis kan behandelen op vier vlakken en zij bekijkt samen met jou wat 
nodig is en wat je wilt. De vier behandellagen zijn:
Laag 1.  Fysiek, daarbij moet je denken aan diverse soorten massages, pijnbestrijding, 
triggerpointtherapie, voetrefl ex.
Laag 2 en 3.  Emotioneel en mentaal, zoals coaching, NLP-mastertraining, 
breintraining. Weer in je kracht leren staan. Aura Healing, energetisch weghalen van 
blokkades bij één van de zeven chakra’s. Dus heb je je hele leven last van iets, dan kun 
je nu eindelijk deze blokkade weghalen. Workshops in Mindfulness 
en Aura Healing en Intuïtieve Cursussen en 
Cursus Leren Mediteren.
Laag 4. Spiritueel, zoals het geven van Healingen, 
Readings en Trance-workshops, en Spirituele Coaching 
en Levenswegbegeleiding.

Kreilerhof 41

Nieuw-Vennep

023-2100157

helen@personaltouchnederland.nl

www.personaltouchnederland.nl

"WERK PREVENTIEF 
AAN JE GEZONDHEID"

Complementaire 
        Gezondheidszorg:
fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel 

Interessein het Preventieve Gezondheidspakket?
Bel (023) 210 01 57

PRW21004 Adv Haarlem Bruist 162x162mm.indd   1PRW21004 Adv Haarlem Bruist 162x162mm.indd   1 02-08-2021   16:2602-08-2021   16:26
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LOOKING/GOOD

Kleur
beïnvloedt je stemming

GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij 
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen 
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. 
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het 
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt 
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid 
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en 
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve 
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt 
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het 
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt 
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust te 
remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen, 
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en 
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook 
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen 
ontworpen met allerlei kleurenfi lters, waardoor jij de 
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je 
stemming (positief) beïnvloeden!

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energiebalans te bepalen. 
Kleuren werken namelijk heel stimulerend en kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een 
specifi eke werking. Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.

Ontdek 
wat hier te 
beleven 
is
visithaarlemmermeer.nl
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First class editon
Design ontworpen van 
materiaal gemaakt 
van de legendarische 
DM’90 Buffel trein.

Ineens stond je in een hele 
andere trein. De stoelen 
hadden een make-over 
gehad, een andere stof, wel 
heel mooi, maar waar is de 
oude? Is deze weggegooid 
of vernietigd? Nee gelukkig 
niet!

Met deze stof waren de 
stoelen in de verschillende 
coupés van de DM’90 
dieseltrein bekleed. Van 
de overgebleven rollen stof 
zijn deze kussens gemaakt 
zodat jij er nu overal van 
kunt genieten!

Wil je graag een exemplaar 
bestellen en / of een meer 

informatie: 
www.manonjuliette.com 

Of bel 06-14404611.
 

We helpen u graag!

Wil je ook zo’n uniek exemplaar?
Er is een beperkt aantal, want de stof is bijna op!

SUPERSTERK
-

De stof is gemaakt 
voor de trein dus 
gaat een leven 

lang mee! 
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Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT
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PUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

Maak kans op een

Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing 
in op onze site: www.nederlandbruist.nl

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

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

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

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 'frisse start'.
De oplossing van vorige maand was duiken.

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.haarlembruist.nl
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100% elektrisch, 100% ruim
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