DE ZAANSTREEK

Johan Goossens:
‘Ik hou ervan als
mensen eerlijk zijn’

Maak een
frisse start!

SEPTEMBER 2022 GRATIS MEENEMEN!
WWW.ZAANSTREEKBRUIST.NL

De ene dag heb je prachtige,
veerkrachtige krullen en de andere
dag zijn ze vormeloos en pluizig.
Zitten ze een keertje goed, dan zijn
ze vaak na een paar uur uitgezakt.
De meeste vrouwen hebben een
echte haat-liefderelatie met hun
krullen. En kappers lijken net zo
min overweg te kunnen met je bos
krullen. Megafrustrerend allemaal.

JOUW KRULLEN

ONDER CONTROLE

Het kan dat je krullen hun vorm niet houden
door de dag heen of er niet uitzien zoals jij
zou willen. De kans bestaat dat jouw haar
gewoon behoefte heeft aan een knipbeurt van
een kapper die wél weet wat hij doet. Bij VRIS
Kappers gebruiken ze de Curlsys-methode
om jouw haar te knippen. Jouw haar wordt in
aparte bundels geknipt, waardoor jouw haar
echt de ruimte krijgt om te krullen. Én VRIS
Kappers heeft de juiste producten om jouw
haar elke dag goed te laten stralen.

Maak online je afspraak bij VRIS kappers
in Krommenie via www.vriskappers.nl. Je
kunt gratis voor de deur parkeren en wij
verzorgen je haar tot in de puntjes.

WEIVER 4 - 1561 XD KROMMENIE
075 640 80 90
INFO@VRISKAPPERS.NL
WWW.VRISKAPPERS.NL
VOLG ONS OOK OP
FACEBOOK &
INSTAGRAM

MODEL: MEREL
HAAR: TOP STYLIST MARIT
MAKE-UP: MARIJKE
FOTOGRAAF: JASPER HOF

KOM GERUST EVEN
LANGS VOOR ADVIES

Liefs Team
Vriskappers
Marijke, Marit,
Naomi, Lisa, Noa,
Mexx en Didi

COLUMN/LIGTHART UITVAARTZORG

Oma gaat op reis
Sven en Sanne, de kleinkinderen van oma Dien, zijn verdrietig. Oma’s hart
is stuk en kan niet meer gemaakt worden door de dokter. De kleinkinderen
keken toe hoe we, samen met hun moeder, oma hadden verzorgd. Sanne
durfde de haartjes van oma te kammen. Ze wil later kapster worden en ze
oefende altijd op oma, dus nu ook. Sven keek vanuit de deuropening mee,
maar ging daarna toch weer verder spelen met zijn lego.
Sanne vroeg aan haar moeder waar oma nu was.
Gaat ze nu op reis of is ze een sterretje?
Dat bracht ons op een idee. Als je op reis gaat, pak je
je koffer in. We vroegen aan Sven en Sanne wat ze in
de koffer voor oma zouden willen doen.
Tijdens de uitvaartdienst hebben we een reiskoffer
neergezet en hebben Sanne en Sven tekeningen, een
beertje, een ster van strijkkralen en nog veel meer
kleine dingetjes in de koffer gelegd. Deze koffer kan
oma meenemen op haar laatste reis.
Op de dag van de uitvaart hebben we Sanne en Sven
een boekje gegeven ‘dag lieve…’ Daar kunnen ze
veel in schrijven over oma, hoe zij de dag voor de
uitvaart en daarna hebben beleefd. Zo wordt dit een
mooi herinneringsboek aan hun lieve oma Dien.

Persoonlijk
Betrokken
Onafhankelijk
Maatwerk
Weiver 7, Krommenie | 06-34768926 | mirelle @ligthartuitvaartzorg.nl | www.ligthartuitvaartzorg.nl
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KOOG AAN DE ZAAN

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.

Bruisende lezer,
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

ZAANDAM

Inhoud

Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-19629221.
AMSTERDAM-NOORD
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Alkmaar Bruist en Haarlem Bruist.

BRUIST/BODY&MIND

VOORZIE JE DROMEN VAN
EEN STAPPENPLAN

Zo maak je een
frisse start

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.
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?
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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.

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 fiets 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

G

A

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.

U

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.

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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DE SLIMME REISTAS *

voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags,
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

BodabagsFashion |

Fashionable arriveren bij
de vrijmibo of
superchique naar die
nieuwe koffietent om de
hoek? Met de Union Flow
cruise je soepel door de
stad. Met deze
lichtgewicht, aluminium
fiets steel jij
gegarandeerd de show!
www.union.nl

@bodaszilvia

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BRUIST

s
l
a
e
D

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

DE UNIEKE
INTERIEURCOLLECTIE VAN

UNION – FLOW OLD RED

Scan
de
e
QR-cod

VAN
€ 49.95

NU VOOR

€ 39,95

www.kastaccessoires.nl

nazomer

WEES UNIEK EN CREËER HET
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE!

Doe
mee en
win

KENWOOD
– MULTIPRO GO

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.artistiki.be

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST
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 verbindingsstukken 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.

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

Heerlijke

SHOPPING/NEWS
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Na een vakantie vol eten buiten de
deur is het stiekem toch wel heel fijn
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

LEZERSACTIES*

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!

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 fles 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!

Of stuur je gegevens
o.v.v. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl
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Hoe hypnose

de dieet-mythe ontrafelt!

Ben jij ook zo’n jojoër?
Ik was het in ieder geval wel en snapte
er echt helemaal niets van. Diëten kon
ik namelijk als de beste, daar was ik een
kei. Ik deed het ook héél vaak. Maar
mijn lagere gewicht vasthouden, dat
lukte me nooit lang. Met alle frustraties
en zelfverwijten van dien. Want jeetje,
wat voelde ik me toch iedere keer weer
een loser en mislukkeling als de kilo’s er
binnen no-time weer aanzaten.

Ga naar
NULUKTHETWEL.NL/WEBINAR
14

Nu snap ik hoe dat kan. Nu weet ik
hoe dat komt. En mijn ervaring deel
ik graag met je tijdens mijn gratis
Live Masterclass.

De LIVE
MASTERCLASS
is nog op 1 en
8 september
GRATIS te
volgen.
De kick-off van het
Virtuele Maagband
Online-programma
is donderdag
15 september.

En ik ga je uiteraard vertellen
waarom het met hypnose anders is.
Serieus anders. Want door de
virtuele maagband val je af zonder
dieet en is er geen enkele reden om
daarna ooit weer aan te komen.
En ik kan je één ding beloven, dat
geeft eetRUST.

Stap nu in
en ontvang

En die gun ik je van harte!

MEGA
KORTING!
Praktijk Vlielandstraat 2, Zaandam | Eigenaar: Nathalie Brendel | nulukthetwel.nl
15

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.

BLOG/FAJAHLOURENS

DITJES
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

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
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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
fijn 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.
17
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ANTI AGING CENTER
SYLVIA VAN KUĲK

KLEINSCHALIGE
DAGBESTEDING
MET EEN DOEL
Zoek je een fijne, zinvolle of creatieve dagbesteding
in de Wormerveer voor gezelligheid of voor wat
structuur in je dag? Zoek dan niet verder en meld je
aan bij Ydee Atelier in Wormerveer.

ACTIVITEITEN:

Wij bieden dagbesteding op kleinschalige en huiselijke
manier. Een veilige plek waar iedereen vanaf achttien
jaar welkom is om gezamenlijk heerlijk creatief bezig te
zijn. Van schilderen tot haken en van houtbewerking tot
macramé. Voor iedereen hebben wij wel iets passends
te doen. De dagbestedingslocatie aan de Zaanweg biedt
plaats aan ongeveer 20-25 cliënten per dagdeel, verdeeld
over verschillende groepen van maximaal vijf cliënten.

• Houtbewerking (in een afgesloten, geïsoleerde
ruimte voorzien van alle benodigde apparatuur).
• Creative activiteiten met stof/wol zoals haken,
naaien, breien enzovoort.
• Creatieve activiteiten met verf zoals schilderen op doek
of handgemaakte woonaccessoires beschilderen.
• Samen koken, samen eten in de gezellige woonkeuken.
• Hier ook activiteiten als kranten, spelletjes enzovoort.
• Er is een moestuin waar drie keer per week activiteiten
worden uitgevoerd door cliënten die dit leuk vinden.

Dat ‘doen’ omvat niet alleen het creatief bezig zijn. Alles
wat in ons atelier wordt gemaakt, verkopen we ook in
onze eigen winkel. Maar net wat jij het liefste doet en
waarin jouw talenten het best tot hun recht komen.

YDEE

Bourgondische
zomer gehad ?
Afslanken met gezond en lekker eten.
Hèt lifestyle programma voor mensen
die op verantwoorde wijze gewicht
willen verliezen.
Met behulp van ampullen die de vetverbranding stimuleren
om vetophopingen op je billen, heupen en buik in 27 dgn aan te pakken !
Geen honger, geen trek,
wel het aller-lekkerste eten
met recepten van een

gourmet chef

Atelier

Zaanweg 99, Wormerveer | 075 6151447 | info@ydeeatelier.nl | www.ydeeatelier.nl
18

@antiagingcenter_sylviavankuijk
Wormer • 642 3332

GEZOND
& SLANK

met momentum®

“Oost Meets West”
in de MFT Massages!

Myofasciale Thai Release Massages zijn nieuw bij ons in de studio. Het is de perfecte combinatie
van oude oosterse stretching en tissue manipulatie met West-Europese Myfasciale Therapie. Een
mooie aanvulling op onze bewegingslessen.
In plaats van energielijnen of SENlijnen
wordt gewerkt met myofasciale lijnen
en fasciale manipulaties. MTR is een
totale lichaamsbehandeling. Met de MTR
massage ga je mee op een therapeutische
reis, waarbij alle gewrichten en organen
worden gestimuleerd en de flexibiliteit,
gewrichtspijn, het ademhalingspatroon en
de relaxatie verbeterd worden. De massage
wordt door een vrouw gegeven aan een
vrouw. De massage wordt gegeven met
kleding aan en niet zoals andere massages
op de blote huid.

Gezondheidsvoordelen van MTR behandelingen op een rijtje:
•
Ontspanning en pijnverlichting
•
Verhoogt de flexibiliteit
•
Verbetert gewrichtsbewegingen
•
Verbetert de bloedcirculatie
•
Verlicht musculoskeletale pijn
•
Verbetert immuniteit
•
Bevordert mentale ontspanning
•
Vermindert vermoeidheid
•
Verbetert de slaap
Voor meer informatie, zie de site:
www.tanjasports.nl

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

MET STRETCHING EN TISSUE
MANIPULATIE BELEEF JIJ EEN
THERAPEUTISCHE REIS
20
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FILM BY THE SEA

Electric
MG5
100% elektrisch, 100% ruim

Van 9 tot en met 18 september
2022 beleeft filmfestival Film by the
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en
kan een breed publiek genieten van
ruim honderd films 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 filmconcert van de
filmklassieker Blood and Sand in de
Sint Jacobskerk te Vlissingen,
uitgevoerd door pianist Daan van
den Hurk, bijgestaan door
flamencogitarist Tijn van der
Sanden en drums/percussionist
Frank van der Star.
www.filmbythesea.nl

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

BINNEN/BUITEN

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.

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE
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 fles.
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 A B C
geloven: in de schuur zit een poort naar
HeenI J
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van
Stephen King is vanaf 6 september O P Q
verkrijgbaar.
V W X
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COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

De e-sigaret en je gebit…
Zoals bekend ben ik een tegenstander van roken omdat dat uiteindelijk je gebit kost (zie mijn column in
oktober over Stoptober). Tegenwoordig is vapen, oftewel het roken van een e-sigaret, een hype. Maar wat doet
dat elektronisch paffen met je gebit? Hoewel je met het inhaleren van de damp geen teer inhaleert, komen
er wel genoeg andere giftige stoffen vrij, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dat kan leiden tot schade aan de
luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker. Maar wat doen die stoffen met het gebit?

Heb jij al een tafel
gereserveerd?

In een vape-pen zitten vaak de ingrediënten
propyleenglycol, plantaardige glycerine en nicotinezout.
Dit zijn stoffen die je liever niet in je mond hebt.
Het veroorzaakt irritaties aan luchtwegen en ogen.
Daarnaast vormen ze ook schadelijke stoffen tijdens
verbranding, zoals propeenoxide. Dat is door het
International Agency for Research on Cancer
geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend.
Plantaardige glycerine zorgt voor een laagje op je
tanden, waardoor speeksel niet bij je tanden kan om ze
te reinigen, met als gevolg: sneller gaatjes. En dan nog
de nicotine. Eén vape staat gelijk aan ongeveer dertig
sigaretten. Door de nicotine vernauwen je bloedvaten
waardoor je tandvlees niet meer doorbloed is en
ontstoken raakt. Uit onderzoek bij e-rokers blijkt dat
de samenstelling van bacteriën in de mond verandert
waardoor tandvleesontstekingen ontstaan.
Cornelis van Vugtstraat 8,
Zaandam
06-18172779
www.medi-mondzorg.nl

Dus als je denkt dat je met de e-sigaret beter aan
het roken bent, blijkt dat dus van niet. Probeer te
stoppen. Zeker beter voor je gebit.

De Pizzabakkers Zaandam | Dam 36, Zaandam | 075-6150194 | www.depizzabakkers.nl/zaandam
24

25

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
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.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biografieën,
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

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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Johan Goossens:

'Ik hou ervan als mensen
eerlijk zijn'
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.
“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.”

Foto: Jaap Reedijk

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
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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.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist
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WIJ ONTVANGEN JE MET OPEN ARMEN…
Kom werken en/of leren bij de Santmark in Castricum!

We zijn dringend op zoek naar nieuwe
collega’s. Of je nu verzorgende IG bent,
helpende (plus), student of verpleegkundige bent: je bent meer dan welkom!
Woonzorgcentrum de Santmark staat
voor persoonlijke zorg en aandacht voor
kwetsbare ouderen. Werk dat er toe doet
en betekenisvol is. Onze betrokken medewerkers zetten zich elke dag in voor het
welzijn en welbevinden van onze bewoners.
Je krijgt bij ons ruimte om de zorg af te
stemmen op de wensen van onze cliënten.
Dat doe je niet alleen, maar samen met je
team – van leerling tot doorgewinterde
professional. Zo haal je het beste uit jezelf
en uit elkaar. We bieden je een ﬁjne en
groene werkomgeving met een gemoedelijke, warme sfeer in hartje Castricum.
Waar wacht je nog op?
Kijk op www.werkenbij.vivazorggroep.nl
voor het complete vacatureoverzicht.
ViVa! Zorggroep

We maken graag kennis met jou!

Kwaliteit van leven

Woonzorginstelling de Santmark is onderdeel van ViVa! Zorggroep

Meer weten? Bel dan naar Elmer Ypenburg 06 8287 7532.
Er is meer mogelijk dan je misschien denkt!

Haarverlies

of andere
haarproblemen?
Bij Fiona’s Kapsalon & Haarwerken bent u aan het
juiste adres voor een persoonlijk en eerlijk advies.

Een intakegesprek is altijd vrijblijvend
en geheel gratis. In dit gesprek leg ik
alle mogelijkheden uit en kijken we
samen of er een goede oplossing
gevonden kan worden.
Bij medisch gerelateerd haarverlies
als chemotherapie of alopecia ben ik
uiteraard bij alle zorgverzekeraars
aangesloten. Tevens ben ik ANKO
gecertificeerd, wat inhoudt dat u
ervan op aan kunt dat u professioneel
en kundig wordt geholpen.

Nieuwe ontwikkelingen
De kapsalon en het gedeelte waar ik met de haarwerken werk zijn nu
gescheiden. Het is een zeer prettige ruimte geworden waar ik in alle rust mijn
klanten kan ontvangen. Naast alle haarwerken en haarstukken die semi op
maat of helemaal maatwerk worden geleverd, maak ik nu ook haarbanden
naar wens.
Dit kan variëren van echt haar of synthetisch haar tot gemaakt van het eigen
haar. Het gebruik van eigen haar kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als
men aan een chemotherapie begint. Alle haren worden dan verwerkt in een
haarband die onder een mutsje gedragen kan worden.
Het voordeel hiervan is dat het een stuk minder warm
is en dat het mutsje niet direct wordt geassocieerd
met ziek zijn. Maar ook voor de dames met alopecia
is het soms fijner om een haarband te dragen tijdens
het wandelen of sporten.

Altijd ruim
80 mutsjes op
voorraad, dus
genoeg keuze!

Lambert Meliszstraat 29A, Westzaan | 06-24304074 | info@fionaskapsalon.nl | www.fionaskapsalon.nl
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Regelmatig zijn mensen ontevreden
over de stand van hun tanden. Naast
de bekende slotjesbeugel is er nu een
onzichtbare beugel die zorgt voor
rechte tanden: Airsmile, een beugel
die uitneembaar en nagenoeg
onzichtbaar is.

Wilt u ook
een stralende
lach?

Het knippen van krullend haar

is een vak apart

Als je krullen hebt dan weet je waarschijnlijk dat het laten
knippen van je haar best spannend kan zijn. Dunne punten,
ongelijk haar, pluis of het verdwijnen van je krullen het kan
allemaal gebeuren na een bezoek aan de gewone kapper. Het
knippen van krullend haar is een vak apart binnen de
kappersbranche en laten wij daar nu juist in zijn gespecialiseerd!
CURLSYS®Mastercircle Member
Wij knippen al ruim 20 jaar krullend haar met de door Brian McLean
ontwikkelde CURLSYS® kniptechniek. Door intensieve trainingen en
jaarlijkse masterclasses te volgen heeft Brian McLean ons
ondertussen het McLeanCURLSYS® Mastercircle Membership
toegekend. Tot nu toe hebben slechts 13 kappers in Nederland dit
Membership toegekend gekregen. Wat voor krullen je ook hebt, ze
zijn bij ons in veilige handen. Na aﬂoop dus geen dunne punten,
pluis of ongelijk vallend haar, maar een bos mooie krullen.

Start nu met de onzichtbare beugel van Airsmile.
Wij bieden vanaf nu deze nieuwe behandeling aan.
• Op maat gemaakt
• Nagenoeg onzichtbaar
• Te allen tijde uitneembaar (bijvoorbeeld tijdens eten,
drinken en tandenpoetsen)
• Comfortabel
• Op korte termijn snel resultaat
• Mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar

Ook als je haar niet echt krult maar meer een slag heeft, is de
CURLSYS® een goede kniptechniek om het maximale aan beweging
in je haar te krijgen.

Al uw vragen kunnen wij beantwoorden tijdens een consult.
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact
opnemen met de praktijk op telefoonnummer: 075-2047020.

Curly Girl-methode
Ben je een Curly Girl? Wees dan gerust. Wij zijn op de hoogte van
deze methode en hebben in de salon genoeg producten die
voldoen aan de CG-eisen.
Nieuwsgierig? Kĳk op onze website voor meer informatie, foto’s en
het maken van een afspraak (leeringenpartners.nl/kapsalon/curlsys/)

Kijk voor meer informatie
op de website of bel naar
075-2047020
Zuiddijk 139 | Zaandam
Wandelweg 3, Wormerveer | 075-2047020 | info@mondzorgwandelweg.nl | www.mondzorgwandelweg.nl

075-6163875 | www.leeringenpartners.nl

Relaxen
is het toverwoord
ONTSPAN IN
JOUW EIGEN
THUIS SPA

Stralende haren, mooie nagels, een perzikhuidje, je hoeft er eigenlijk maar weinig
voor te doen. Vergeet dure dagjes naar de sauna, de schoonheidsspecialiste en
kapper en ga thuis zelf aan de slag. Ga voor een extra boost naar de drogisterij voor
een mandje vol crèmes en maskertjes voor je gezicht, huid, voeten en haar.
Verwen je gezicht met een grondige reinigingssessie.
Door te reinigen blijft je huid schoon en kan
hij ademen. De voordelen: crèmes kunnen
beter worden opgenomen en er ontstaan geen
onzuiverheden.

we hebben de hele middag. Uitgepoedeld? Tijd om te
scrubben, vijlen, smeren en lakken.
GLAD & GLANZEND Gladde benen zijn een must,
zeker in de zomermaanden. Epileren, scheren, harsen
en crèmes; welke manier van ontharen je ook kiest,
een goede voorbereiding is belangrijk. Je wilt tenslotte
een gladde, glanzende huid als resultaat. Door je
benen te scrubben verwijder je dode huidcellen en
tover je een zijdezachte huid met een prachtige glans
tevoorschijn. Tip: verwarm je huid voor het ontharen
met een warme douche, haartjes worden dan zachter.

MASKERTJE Geef je huid een oppepper en verwen
jezelf met een gezichtsmasker. Dit is niet alleen
goed voor je huid, maar het is ook een heerlijk
rustmoment voor jezelf. Een masker sluit de huid
tijdelijk af en vocht en warmte worden langer
vastgehouden, waardoor er een betere doorbloeding
ontstaat. Er zijn veel verschillende maskertjes te
koop. Tip: weet welk resultaat je wilt bereiken en
koop een masker dat past bij jouw huidtype.

HAARFIJN Wist je dat je haar, net als je huid, ook
beschadigt door uv-stralen? Veel zon maakt je haar
broos en breekbaar. Je haar droogt ervan uit, voelt
touwachtig aan en gaat sneller klitten. Verwen je haar
vandaag daarom eens met een vochtinbrengend
masker, shampoo en conditioner. Zo kom je weer
stralend voor de dag!

POEZELIGE VOETJES Laat je vermoeide voeten
weer jubelen met een verkwikkend en verfrissend
voetenbad. Tien minuten goed weken is al
voldoende voor heerlijke zachte voeten. Maar ach,

Tips voor jouw eigen thuis spa? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
34

BRUIST/LIFESTYLE

35

Rechte tanden op een
natuurlijke manier!

Ontspannen en genieten bij
BOUTIQUE HOTEL No.43

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

Alle kamers zijn voorzien van een bureau zodat je hier rustig zou kunnen werken.
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!

MEER INFO?

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®.
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 5 en 15 jaar, maar
ook volwassenen kunnen baat hebben bij
Myobrace. Myobrace wordt 1-2 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.

Scan de QR-code

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

www.studiokies.nl
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Wij scoren een 8.9! Benieuwd naar wat anderen van ons
vinden? Studio Kies scoort maar liefst
een 8.9 op Zorgkaart Nederland!
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VRIJBLIJVEN
DE
KENNISMAK
ING?

Bel of mail on
s
075-2400040
info@studioki
es.nl

1. Alkmaar
2. De Zaanstreek
3. Haarlem
4. Amsterdam
5. ‘t Gooi
6. Hilversum
7. Almere
8. Zutphen
9. Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best
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33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
's-Gravenwezel
37. De Kempen
38. Ibiza
39. Costa del Sol
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JOUW PARTNER IN WEL

39 Bruisende regio’s
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Alledaags & Bijzonder
Voor klussers, kunstenaars en snuffelaars
DE WINKEL VAN ALLEDAAGSE & BIJZONDERE SPULLEN

van vroeger tot nu!

Bekijk ons
nieuwe aanbod
op Marktplaats
en Facebook!

Welkom in de winkel in gebruikte
Alledaagse & Bijzondere spullen, van
bestek en servies, keukenspullen,
meubelen, witgoed en woonaccessoires
tot vintage designmeubelen uit de jaren
vijftig tot en met tachtig. Onze collecties
bestaan uit originele objecten.

Kleur

LOOKING/GOOD

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

Alledaags aan het Zuideinde 142, Koog aan de Zaan | Woensdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
06 175 17 222 | info@alledaagsenbijzonder.nl |
/alledaagsbijzonder |
/alledaags.bijzonder.3

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

Jouw lach, onze passie

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!

Ontstoken tandvlees?

Wist je dat...
CDC op Feedback
Company meer dan
5.000 reviews heeft
met een score van 8.8!

Kom altijd in actie!
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 flosdraad tussen de tanden en
kiezen te voorkomen.

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.

Ontstoken tandvlees voorkomen

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!

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 flossdraad 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

Parodontitis

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!

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

KAARTVERKOOP

HET IS MOOIER DAN OOIT

tickets@theaterdekunstgreep.nl
www.theaterdekunstgreep.nl
075 202 79 66;
bij geen gehoor 06-13535223

VRIJDAG 9 SEPTEMBER

PAULIEN CORNELISSE - AANSTALTEN
Aanvang 20.15 uur | Cabaret
Prijs € 21,00

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

FREEK DE JONGE - DE SCHREEF (TRY OUT)
Aanvang 20.15 uur | Cabaret
Prijs € 21,00, inclusief pauzedrankje, exclusief € 1,00 reserveringskosten

DONDERDAG 22 SEPTEMBER

HANS DORRESTIJN - ‘T HOUDT EEN KEER OP

HOROSCOOP

September doet rustig aan
Ram 21-03/20-04

Leeuw 23-07/22-08

Boogschutter 23-11/21-12

September zal je veel energie in je
leven brengen. Je maakt je nergens
zorgen over.

Tijdens deze maand zal je een
muzikaal talent onthullen dat je zeker
moet gaan ontwikkelen.

Je schittert in sportactiviteiten.
Organiseer een middag met je
vrienden en speel balspelen.

Stier 21-04/20-05

Maagd 23-08/22-09

Steenbok 22-12/20-01

Je zal je afsluiten en nadenken over
je leven. In veel situaties moet je
cruciale beslissingen gaan nemen.

Je ouderlijke instincten ontwaken. Je
zal tijd doorbrengen met je kinderen
of biedt oppashulp aan je vrienden.

Werk en taken stapelen zich op en je
zal er niet in slagen de meeste dingen
te doen die je plant.

Tweelingen 21-05/20-06

Weegschaal 23-09/22-10

Waterman 21-01/19-02

Je gaat met veel stress te maken
krijgen. Veel verplichtingen zullen
zich opstapelen.

Je zal met groot enthousiasme
beginnen aan een verbouwing of
schoonmaak.

Bereid je voor op veel veranderingen
in je privéleven. Je zal deze maand
zeer wispelturig zijn.

Kreeft

Schorpioen 23-10/22-11

Vissen 20-02/20-03

Je zal iemand ontmoeten. Dit zal de
vraag naar boven brengen of je wel
gelukkig bent in je huidige relatie.

De weersveranderingen en het aantal
verplichtingen zullen een negatieve
invloed op je hebben.

21-06/22-07

Je voelt de behoefte om met iemand
in contact te zijn en verlangt naar een
knuffel en nabijheid.

Aanvang 20.15 uur | Cabaret
Prijs € 21,00, inclusief pauzedrankje, exclusief € 1,00 reserveringskosten

ZONDAG 25 SEPTEMBER

PIM & POM VIEREN FEEST 2+
Aanvang 11.00 uur | Jeugd
Prijs € 13,50 exclusief € 1,00 reserveringskosten

Theater de KunstGreep | Kerkbuurt 4, Oostzaan | 075-2027966 | www.theaterdekunstgreep.nl
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Bestel
hier
je ticket
s

Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko!
€ 7,- KORTING P.P.

COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

€ 4,50 KORTING P.P.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND

EFTELING

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART

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!

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.

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.

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
fotografie 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.

AAR:
ODUCT BESCHIKB
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BRUIST/RECEPT

Franse ovenschotel
met aardappel

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 knoflook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt
tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.
6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)
INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knoflook
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 knoflook 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.
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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.
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Maak kans op

Bruist
Ecofriendly
Powerbank

1 jaar
abonnement
op Bruist

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.

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.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Y'frisse start'. T
De oplossing van vorige maand was duiken.
U
Z

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.
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lezen
editie
bruist
prijs

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.zaanstreekbruist.nl
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gratis
content
prijzen
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober
de oplossing in op onze site: www.zaanstreekbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op een

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

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

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

