
Oktober
woonmaand

Breng sfeer 
in huis met 
de juiste 
lamp

DE ZAANSTREEK OKTOBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/OKTOBER

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die in 
de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie te 
verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met negatief 
nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. Nee, 
wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer voor de 
deur staat en die de natuur verandert in een prachtig schilderij. En 
op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, die stuk voor stuk 
positief blijven en er alles aan doen om hun klanten, juist nu, zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe ze dat doen, lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het ultieme 
cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook steeds dichterbij. 
Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje of onder een dekentje, 
we wensen je in ieder geval heel veel leesplezier. Tot volgende maand!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

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

Inhoud

27
21

14

23

8

23

12

win
1212



GA JE
VOOR LED 
OF NIET?
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Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN
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 EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verbl i j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe 
PERK’S Treasure Lounge!

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen, 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk NL
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warme
must haves

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

geurkaarsen

en huisparfums

van ZYXWV
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DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

in de gft-bak gedeponeerd worden. 

DE WILDE BAARD ZACHT

Met de Veleda Trilogie bewijst 

ZYXWV
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By Nesli Bodycare 
Beauty, cosmetica en persoonlijke verzorging

In zeven dagen een nieuw fi guur zonder 
operatie, ook bij By Nesli Bodycare in de 
regio. Wereldwijd zijn er al bijna een miljoen 
succesvolle behandelingen toegepast met 
de Eximia. 

De behandeling vermindert vetophopingen, 
verzacht striae, verstevigt de huid en pakt 
cellulitis aan. Benieuwd wat de Eximia voor 
jou kan betekenen? Maak dan nu 
een afspraak! Bel 06-44 45 38 67

Eigenaresse: Nesli Akyuz

Wil jij in korte tijd centimeters vet kwijtraken en een zichtbaar 
strakkere huid? Ga dan naar By Nesli Bodycare. Met gebruik 
van de Eximia HR77 Platinum zorgen zij voor verbluffende 
resultaten. Dit gebeurt geheel pijnloos en zonder operatie. 
In de regio boven Utrecht is By Nesli Bodycare de enige 
specialist die gebruikmaakt van dit unieke apparaat. 

Verlies 7 centimeter

Eigenaresse: Nesli Akyuz
Lagendijk 3-a101,  Zaanstad  

06 - 44 45 38 67
byneslibodycare@gmail.com

BEHANDELGEBIEDEN

• Oedeem
• Vetophoping
• Zwak lymfatisch 
 systeem
• Cellulitis & striae
• Huidveroudering
• Verslapping

Voor Na

Verlies 7 centimeter
in 7 dagenDe Eximia HR77 Platinum werkt met vier verschillende 

applicatoren. Elk met een eigen functie die bijdraagt 
aan het uiteindelijke resultaat. De machine werkt bijvoorbeeld met 
infraroodstraling, pijnloze geluidsgolven en een vacuümsysteem. Bij 
elke behandeling wordt een vaste routine gebruikt voor een optimale 
werking. 

Verbluffende resultaten
Tijdens een traject bij By Nesli Bodycare raak je in één tot twee weken 
40% aan vet kwijt. Daarnaast helpt de behandeling ook om striae, 
littekenweefsel, oedeem en cellulite te verminderen. Eximia is er dus 
niet alleen voor vetvermindering, maar ook voor een strakkere huid 
en gezichtsbehandeling. Zowel vlekken als rimpels zijn na enkele 
behandelingen niet meer te zien. Zelfs littekens worden 80% minder. 
Ook verbeteren de huidstructuur en doorbloeding en wordt 
huidveroudering tegengegaan. Je krijgt bij de behandeling altijd een 
natuurlijke crème mee die de huid extra verzorgt. Dit draagt bij aan 
nog betere resultaten. 

Van jong tot oud en zowel mannen als vrouwen zijn welkom bij 
By Nesli Bodycare. Voor de behandeling van start gaat, vindt er 
altijd eerst een intake plaats. Tijdens deze intake worden jouw 
doelen besproken en krijg je advies over de mogelijke resultaten 
die jij kunt bereiken.

Voor Voor Voor VoorNa Na Na Na Na

Bel naar 

06 44 45 38 67 

en plan een 

gratis intake!

1514



DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek je een fi jne, zinvolle of creatieve dagbesteding 
in de Zaanstreek voor gezelligheid of voor wat 
structuur in je dag? Zoek dan niet verder en meld je 
aan bij Ydee Atelier in Zaandijk.

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. 

Dat ‘doen’ omvat niet alleen het creatief bezig zijn. Alles 
wat in ons atelier wordt gemaakt, verkopen we ook in 
onze eigen winkel. Het is dus echt dagbesteding met 
een doel en ook het helpen van klanten en bijvoorbeeld 
etaleren kan tot die dagbesteding behoren. Maar net wat 
jij het liefste doet en waarin jouw talenten het best tot hun 
recht komen. 

KLEINSCHALIGE 
DAGBESTEDING 
MET EEN DOEL

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

YDEE
Atelier

WIJ ZIJN VERHUISD!Je vindt ons op Zaanweg 99 te Wormerveer

ACTIVITEITEN:
• Houtbewerking (in een afgesloten, geïsoleerde 

 ruimte voorzien van alle benodigde apparatuur).

• Creative activiteiten met stof/wol zoals haken, 

 naaien, breien enz.

• 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 enz.

• Onderhouden van de winkel/etalage, prijzen van 

 artikelen, etaleren enz.

• Webwinkel/website vormgeven en bijhouden.

• Social media updaten.

• Er is een moestuin waar drie keer per week activiteiten 

 worden uitgevoerd voor cliënten die dit leuk vinden.

1716



Zuiddijk 139  |  1501 CE Zaandam  |  075 616 38 75   |  www.leeringenpartners.nl

Als je krullen hebt dan heb je waarschijnlijk al 
ondervonden dat het knippen van je haar een 
uitdaging kan zijn. Wordt het op een 
’krulonvriendelijke‘ manier geknipt, dan kan je 
na afl oop pluizend haar hebben of krullen die 
niet meer mooi bundelen. Het knippen van 
krullen is een vak apart en laten wij daar nu juist 
in gespecialiseerd zijn!

Wij knippen al ruim 15 jaar krullend haar met de 
CURLSYS® kniptechniek en dankzij intensieve 
trainingen en continue bijscholing zijn we 
inmiddels CURLSYS® Masterclass Salon 
geworden. Bij een CURLSYS®-behandeling 
wordt gekeken wat voor soort krul je hebt en 
wat deze nodig heeft om het best tot zijn recht 
te komen (ondersteuning, lucht, volume etc). Na 
afl oop zullen je krullen beter blijven zitten en 
makkelijker hanteerbaar zijn. Je zult ook merken 
dat je haar minder zal pluizen en dat je krullen 
beter gaan bundelen. 

Ben je een Curly Girl? Wij hebben in onze salon 
een productlijn die aan de CG-voorwaarden 
voldoet. 

Nieuwsgierig? Kijk op onze website voor meer 
informatie, foto’s en het maken van een afspraak 
(leeringenpartners.nl/kapsalon/curlsys/).

HET KNIPPEN VAN KRULLEND HAAR...
EEN VAK APART

VOOR NA

CURLSYS®

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

Voor de échte pizzaliefhebber!

1918



Perfect gevormde 
wenkbrauwen

Eigenaresse: Jennifer Bouwman
Mahoniehout 10-12 Zaandam
06-57700603
info@beauty-and-body-clinic.nl
www.beauty-and-body-clinic.nl

Beauty & Body Clinic

Persoonlijke aandacht en uitgebreid de 
tijd nemen voor al mijn klanten, dat is hoe 
ik te werk ga. Neem even de tijd voor jezelf 
met het grote aanbod behandelingen!

Leuk van mijn brede aanbod aan 
behandelingen is dat mensen ze ook 
kunnen combineren en er een compleet 
wellnessuitje van kunnen maken. Zelfs 
twee behandelingen tegelijkertijd, zoals 
bijvoorbeeld Size-Zero en het verven van 
je wimpers, behoort tot de mogelijkheden.

- Spray tan
- Wimperlift (Lashlifting)
- Wimperextensions
- Nagels & manicure
- Easy Fit
- Microblading
 - Semi permanente make-up

Semi-permanente make-up met 

een natuurlijke look!

Van € 275,-VOOR€ 199,-vanderlaanstoffeerders.nlDorpsstraat 594, 1566 EK  Assendelft

voor al uw  
raamdecoratie!
laat u inspireren 
& adviseren in  
onze showroom.

21



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM
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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 van de uitvaart 
en daarna hebben beleefd. Zo wordt 
dit een mooi herinneringsboek aan hun 
lieve oma Dien.

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.
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WEIVER 4 - 1561 XD KROMMENIE - 075 640 80 90

INFO@VRISKAPPERS.NL - WWW.VRISKAPPERS.NL
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK & INSTAGRAM

VRIS KAPPERS 
LAAT U STRALEN 
ALS NOOIT 
TEVOREN

U kent dat gevoel vast wel: u stapt de 
deur uit bij de kapper en voelt zich als 
herboren.

Zoekt u meer dan een alledaagse 
kapsalon? Dan is Vris Kappers in 
Krommenie de kapsalon van uw 
keuze! Krullen zijn onze specialiteit. 
Laat de herfstwind lekker door uw 
krullen waaien!

Een afspraak maken kan snel online 
op www.vriskappers.nl of bel gerust 
met onze salon. Wij helpen u graag 
met het inplannen van een afspraak.

MODEL: LILIAN 
HAAR & MAKE-UP: MARIJKE MIN
FOTOGRAAF: PKPHOTO

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #ANDERHALVEMETER

Houd vol, houd
anderhalve meter afstand.
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COLUMN/WILLY KLOOSTERBOER

Heijermansstraat 143-A
1502 DJ Zaandam
075-6414653
www.medi-mondzorg.nl

Stoptober ook goed 
voor het gebit
Oktober heet al een aantal jaar Stoptober. In deze 
maand worden rokers uitgedaagd om 28 dagen te 
stoppen met roken (zie ook www.stoptober.nl). Ook 
als mondhygiënist vind ik dit een prachtig initiatief. 
Want wist u dat stoppen met roken kan bijdragen 
aan een gezonde mond? 

Natuurlijk weet u dat u van roken longkanker en 
hart- en vaatziekten kunt krijgen. Minder bekend is 
de invloed van roken op de mondgezondheid. Rokers 
hebben onder andere meer kans op het ontstaan van 
tandvleesontstekingen dan niet-rokers. Nicotine vernauwt 
de bloedvaatjes in het tandvlees waardoor de afweer 
tegen bacteriën in tandplak afneemt. Rokers hebben 
vaak meer tandplak dan niet-rokers en daardoor ook 
meer tandsteen. 

Roken kan uw tanden en kiezen verkleuren, wat een 
onverzorgd uiterlijk geeft. Verder ruiken en proeven 
rokers minder goed dan niet-rokers. Al met al genoeg 
redenen om de uitdaging aan te gaan. Mocht u meedoen 
met Stoptober, dan is het misschien plezierig om uzelf 
deze maand nog meer te motiveren met een schoon 
gebit. Maak dan een afspraak bij ons, zodat wij uw gebit 
kunnen reinigen en u op deze manier bij kunnen staan 
in deze best wel moeilijke en dappere strijd.

Nieuwe patiënten zijn, zonder verwijzing, van harte 
welkom en de behandeling wordt geheel of gedeeltelijk 
vergoed uit uw aanvullende tandartsverzekering.

Gedempte Gracht 63
1506 CC  Zaandam
T 0299 - 41 45 64

WWW.METSELAAROPTIEK.NL

ZORGCHECK BĲ  METSELAAR!
Korting bovenop de evt. vergoeding van uw zorgverzekeraar!

Geldig tot en met 31-10-20 en kom langs voor de voorwaarden. 

€75,- 
KORTING!

Bĳ  inlevering van 
deze advertentie 
op een montuur 

met glazen

Gedempte Gracht 63
1506 CC Zaandam

075 - 61 62 029
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1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

 In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 
 
 Dubbel zoveel gesprekken
  Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op voor 
emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 

boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

  Overspoeld met mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
met aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform, waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”
 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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Afvallen 
kan ook anders
Veel mensen willen afslanken, maar dat valt vaak niet mee in het 
drukke leven van alledag. Werk, thuis, kinderen, sport, hobby’s 
en sociale verplichtingen bepalen vaak ook wat we eten. Even een 
snelle hap of gemaksvoeding, goed eten en drinken schiet er dan 
vaak al snel bij in. Veel afslankmethodes bieden vaak maar een 
zeer tijdelijke oplossing en houden het jojo-effect in stand. Dat het 
anders kan bewijzen de afslankstudio’s van Easyslim.nu.

Sinds 1 april 2018 is Annemiek Hendrikse actief in Zaandam. Deze zeer 
goed bezochte studio is per 7 september verhuisd naar een prachtig 
nieuw pand op de Westzijde 156, met 3 behandelkamers.
De studio’s van Easyslim.nu werken met een geavanceerd apparaat 
dat werkt met ultrasound en elektrostimulatie. De ultrasound techniek 
zorgt ervoor dat vet uit de vetcel gaat en via het lymfestelsel het 
lichaam verlaat. Tegelijkertijd wordt, met elektrostimulatie, de spieren 
getraind. Dit gebeurt terwijl de klant ontspannen en comfortabel op een 
behandeltafel ligt. Een behandeling duurt ongeveer een uurtje en is 
geheel pijnloos en veilig.

Annemiek Hendrikse is franchisenemer van Easyslim.nu. Als zelfstandig 
ondernemer leidt ze haar vestiging van deze afslankformule. Zij is, 
samen met de 2 medewerksters Diana en Patricia, verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen van de vestiging. Voortdurend wordt vanuit 
het hoofdkantoor van de Franchiseformule in Almere, professionele 
ondersteuning en bijscholing aangeboden. 

Zien wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel of app voor een intake en proefbehandeling, naar 06 10385420, of 
mail naar zaandam@easyslim.nu

Nu voor maar € 49,-

Easyslim.nu Zaandam
Eigenaresse: Annemiek 

Hendrikse
Westzijde 156, Zaandam

0610385420
Zaandam@easyslim.nu

www.easyslim.nu/zaandam

BENIEUWD 
WAT WE VOOR JE 
KUNNEN DOEN?KIJK DAN 

EENS OP ONZE 
WEBSITE!

Feiko Brugman maakte via zijn schoonvader, oprichter van Prothista, kennis met het vak van tandprotheticus. Hij werkte hier zes 
jaar lang met veel plezier, maar besloot toen zijn horizon te verbreden. In 2010 startte hij zijn eigen tandtechnisch laboratorium in 

Wormerveer. In 2014 keerde hij terug op het oude nest en nam hij het stokje over van zijn schoonvader.

 Vlietsend 9b, Krommenie  |  075-6707636  |  info@prothista.nl  |  www.prothista.nl 

 Mede dankzij zijn gedrevenheid en het gebruik-
maken van de nieuwste ontwikkelingen in de 
markt, waaronder 3D-techniek, is Prothista anno 
2020 nog steeds een groeiende en bloeiende 
praktijk.

Het team van Prothista Brugman bestaat – naast 
Feiko – uit een backoffice-manager/directie assis-
tent, receptioniste, tandtechnicus en mondhygië-
niste. Je kunt bij Prothista Brugman terecht voor 
alle uitneembare kunstgebitconstructies. “Hierbij 
kun je denken aan volledige kunstgebitten, al dan 
niet op implantaten, maar ook aan gedeeltelijke 
kunstgebitten van kunststof of deels van metaal 
(frames). Circa tachtig procent van ons werk be-
treft gebitsprotheses op implantaten.” 

 Hoe gaat Feiko precies te werk? “Wij zien de 
patiënt meerdere malen in onze praktijk, maar 
vooral tijdens een eerste gesprek probeer ik een 
zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wensen 
van de patiënt. Door op een ongedwongen manier 
met elkaar in gesprek te gaan, leer ik de persoon 

tegenover mij goed kennen in de korte tijd die 
we elkaar zien. Wat ik maak, bepaalt voor de ko-
mende vijf jaar het uiterlijk en het zelfvertrouwen 
van degene die voor me zit. Pas als de patiënt 
tevreden is, is het eindproduct een succes.” 

COLUMN/PROTHISTA BRUGMAN

Dé praktijk voor u 
en uw kunstgebit!
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DE VOORDELEN 
WINNEN HET 
STEEDS VAKER 
VAN DE NADELEN

Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel 
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag, 
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera -
inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze 
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen 
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen 
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van 
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je 
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s 
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van 
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar 
doordat er door het hele land heen steeds meer 
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld 
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet 
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen 
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve 
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En 

ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. 
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s 
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel 
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment 
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover 
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart 
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft 
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper, 
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden 
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter 
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk 
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen 
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat 
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de 
fi scale voordelen zijn erg interessant, elektrische 
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de 
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want 
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

BRUIST/LIFESTYLE
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 Oplossing is Mentorschap. 
 
 Mentorschap is een maatregel 
om iemand te beschermen die 
niet goed kan beslissen over zijn 
verzorging, verpleging, behandeling 
en begeleiding. De kantonrechter 
kan een mentor aanstellen die de 
persoonlijke (niet fi nanciële) zaken 
van deze persoon regelt. 

De betrokkene, dat is de 
persoon voor wie de rechter een 
mentor benoemt, blijft verder 
handelingsbekwaam en kan en mag 
bijvoorbeeld zelf zijn testament laten 
opstellen of aanpassen. 

UW MENTOR REGELT ONDER ANDERE HET 
VOLGENDE: 
• beslist over uw verzorging, verpleging, 
 behandeling en begeleiding
• komt op voor uw persoonlijke belangen
• ziet erop toe dat zorgverleners, 
 behandelaars of instellingen zich 
 aan hun afspraken houden
• controleert hoe het met u gaat
• grijpt in – als hij het nodig vindt – 
 om uw situatie te verbeteren.  
 Bijvoorbeeld als uw gezondheid 
 achteruitgaat.
 
 HOE TE REGELEN
  Een simpel telefoontje of mailbericht en 
wij maken met u een afspraak.  Wij zijn 
een gespecialiseerd, door de Rechtbank 
erkend en gecontroleerd Bewindvoering 
kantoor en hebben erkend Mentorschap 
als specialisatie. We zijn lid van 
Branchevereniging PBI. Het eerste gesprek 
is een kennismaking en de inventarisatie. 
Na afl oop van het gesprek kunnen wij verder 
gaan samenwerken als wij beide het ‘goede 
gevoel’ hebben dat er een klik is.
 
 Bel of mail ons! 

Hee�  u ook zo’n 
last van alle papieren?

Soms kan je niet alles overzien 
en heb je hulp nodig om te 
kunnen beslissen over de 
dagelijkse dingen van het 
leven. Ook kan je niet altijd 
zelf goed beslissen over naaste 
familieleden en heb je hierbij
hulp nodig.

COLUMN/CARLA KONING

Koning Bewindvoering en Budgetbeheer
Nicolaes Maesstraat 2 - 114, Zaandam
075 7112122
info@koningbewindvoering.nl
www.koningbewindvoering.nl

Koning Bewindvoering en 
Budgetbeheer wordt geleid door 
Carla Koning. “Ik houd mij bezig 
met fi nanciële dienstverlening 
zoals administratieve 
dienstverlening, budgetbeheer, 
beschermingsbewind en curatele. 
Ik onderhoud een goede 
samenwerking met andere bewind-
voerders om u zo optimaal van 
dienst te kunnen zijn.”

MICHAEL PILARCZYK

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest 
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt 
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden 
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met 
van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? 

Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van 
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je 
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog 
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal 
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige 
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met 
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn 
en zelfi nzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is 
een moment voor jezelf. Kom je ook?

Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

Hoe komt het toch dat je soms, of 
misschien wel vaker dan je zou willen, 
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die 
onrust dan? Waarom heb je geregeld 
geen rust in je hoofd?

Michael  Pilarczyk

   in je
hoofd

Rust
3736



075-615 30 85   info@crown-tattoos.nl

Marktstraat 19 in Wormerveer

CrownTattoos

crown_tattoos

Kleine Tocht 7L, Zaandam  |  075-6124024
info@zaansgeluk.nl  |  www.zaansgeluk.nl

U kunt ook bij ons terecht voor reparatie en/of een 
schoonmaakbeurt. Tot snel in onze winkel!

DE OFFICIËLE NAAI- EN LOCKMACHINE 
DEALER VAN JUKI EN LEWENSTEIN!
DE OFFICIËLE NAAI- EN LOCKMACHINE DE OFFICIËLE NAAI- EN LOCKMACHINE 

Tot snel in onze winkel!Tot snel in onze winkel!

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in

De Zaanstreek 
Bruist?

Neem dan contact op en we komen 
graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

Gezellig puzzelen
met Bruist.

Los de puzzels hiernaast op,
vul de oplossing in op onze website

www.landvancuijkbruist.nl
en maak kans op mooie prijzen!

Check ook de websites van onze andere bruisende regio’s op
www.nederlandbruist.nl. Daar vind je nog meer leuke puzzels

met mooie prijzen. Veel puzzelplezier!

Wat houdt dat extra’s in? “Wij bieden een aantal extra 
behandelingen, zoals bovenooglidcorrecties en 
sterilisatie bij mannen. Het grote voordeel hiervan voor 
de patiënten is dat ze niet meer naar het ziekenhuis 
hoeven voor deze ingrepen en dus ook niet meer te 
maken hebben met de lange wachtlijsten die vaak 
gelden. Bovendien zijn de kosten bij ons een stuk lager. 
Als huisarts vind ik dit tegelijkertijd een mooie 
afwisseling met de rest van mijn werk, dus het is echt 
een win-winsituatie.”

Goed opgeleid
“In onze praktijk vinden we het heel belangrijk om met 
de tijd mee te gaan en waar mogelijk te innoveren. 
Vandaar ook deels deze uitbreiding in behandel-
mogelijkheden. Iets waar we uiteraard goed voor 
opgeleid zijn - ook onze assistentes - voor we die 
‘extra’s’ zijn gaan bieden. Ik durf wel te stellen dat wij 
deze net zo goed uitvoeren als een plastisch chirurg, 

BRUISENDE/ZAKEN

Iedereen weet wel wat een huisarts doet... voel je 
je ziek, dan ga je daarnaartoe. Maar er zijn ook 
huisartsen die naast de reguliere huisartsen zorg 
nog iets extra’s bieden. Zo ook huisartsen-
Plus-praktijk van Loenen in Zaandam.

Maak kennis met
        onze extra’s

Dr. C.W.H. van Raaltenpark 3, Zaandam  |  075-6169873  |  www.huisartsvanloenen.nl

dus ook dat is geen 
reden om toch voor 
het ziekenhuis te 
kiezen.”

Laat je informeren
“Steeds meer huisartsen kiezen er heel bewust voor om 
naast de reguliere huisartsenzorg zelf kleine operaties uit te 
gaan voeren, daar zou alleen nog wel wat extra bekendheid 
aan gegeven mogen worden. Ook aan het feit dat, mocht 
jouw eigen huisarts deze extra mogelijkheden (nog) niet 
bieden, je bij een andere huisartsenpraktijk terechtkunt, ook 
al sta je daar niet als patiënt ingeschreven. Laat je dus goed 
informeren, want het scheelt allicht fl ink in de kosten.”

Benieuwd wat voor ‘extra’s’ wij nog meer bieden? 
Neem dan een kijkje op www.huisartsvanloenen.nl

BIJ DE 
HUISARTS 
IS HET 
VERTROUWD
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De kans is groot dat een avond uit met vrienden synoniem is aan de kroeg 
induiken. Leuk, maar er is nog zo veel meer. Een avond samen het casino in 
bijvoorbeeld. En daarna kun je natuurlijk altijd nog met je winst de kroeg in…

Een SPANNEND 
avondje uit

MAN/CAVE

Nederland kent veertien ‘echte’ casino’s (geëxploiteerd door 
Holland Casino) en daarnaast nog zo’n driehonderd speelhallen 
waar spelen als blackjack en roulette alleen in automaatvorm 
zijn toegestaan. Ben je meer van het ‘echte werk’, ga dan naar 
het Holland Casino.

Winning mood?
Maar wat is er dan zo leuk aan een avondje casino, behalve dat 
het weer eens wat anders is? Om te beginnen is het het enige 
avondje uit waar je rijker van thuis kunt komen. Hoewel de kans 
op het verliezen van je geld aanzienlijk is, is er zeker ook kans om 
te winnen. Geld dat je vervolgens kunt gebruiken om je vrienden 
op een rondje te trakteren. Het is overigens wel aan te raden om 
van tevoren een maximale speellimiet voor jezelf te bepalen. 
Mocht je niet in een ‘winning mood’ blijken te zijn, dan kun je 
daardoor je verlies nog enigszins binnen de perken houden.

Onvergetelijke ervaring
Een avondje casino is ook gewoon ontzettend spannend. 
Gezonde spanning die je deelt met je vrienden, wat waarschijnlijk 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Dus ‘dress to impress’, 
oefen je pokerface en op naar het casino.Boschjesstraat 75, Koog aan de Zaan

0642011938  |   @de_kroonopschoonheid
www.dekroonopschoonheid.nl  |  info@dekroonopschoonheid.nl

“Mijn doel als allround 
schoonheidsspecialist is om 
aandacht, rust en kwaliteit te 
geven aan mijn klanten.
Van Manicure tot ontharen 
en van wimperlifting tot een 
hotstone massage. We zijn 
van alle markten thuis!” 
Bezoek onze website eens 
voor meer info!

Een momentje 

voor jezelf!

0642011938  |  Gisela Hairstudio  |  Snuiverstraat 69
06-40220843  |  www.giselahairstudio.nl

We mogen weer!
Hairstyling in mijn eigen kapsalon of bij jou thuis? 
Maak dan snel een afspraak op www.giselahairstudio.nl 

Wij werken met natuurlijke en 
milieuvriendelijke  producten!
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voor prinsjes en prinsesjes
k i n d e rce nt r u m

Meer dan opvang alleen!

Locatie: Zaandam, Hof van Zaenden 67  |  075 - 615 22 93  |  info@amirakindercentrum.nl  |  www.amirakindercentrum.nl
Locatie: Hoorn, Dampten 16  |  0229-702452

Als pedagogisch medewerkers vinden 
wij het belangrijk dat kinderen en ouders 
zich vertrouwd en veilig voelen op het 
kindercentrum. Ons motto is dan ook dat wij 
meer bieden dan opvang alleen.

 Wij zorgen ervoor dat elk kind een emotionele band 
heeft met de leidster van de groep. Een knuffel en 
een luisterend oor zijn altijd aanwezig. De nadruk ligt 
hier voornamelijk op de vertrouwde sfeer binnen het 
kindercentrum en op het coachen van kinderen. Wij 
werken met gekwalifi ceerde pedagogisch medewerkers. 
Onze pedagogisch medewerkers worden regelmatig 
bijgeschoold.
 
 WARME MAALTIJD
  Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste 
voeding krijgen. Daarom houden wij ons aan de 
richtlijnen zoals vastgesteld door het voedingscentrum. 
De dagelijkse maaltijden worden klaargemaakt door de 
groepshulp. Zij kookt iedere dag aan de hand van het 
weekmenu zodat ouders weten wat de kinderen op welke 
dag te eten krijgen. Wij bieden dagelijks verse, warme 
en gezonde maaltijden aan. Het menu varieert wekelijks 
waardoor wij een rijk aanbod hebben. Voor de baby’s 
worden er maaltijden klaargemaakt waarin geen zout, 
olie en andere toegevoegde stoffen zitten.

  CREATIVITEIT
  Wij als medewerkers vinden creativiteit heel belangrijk 
en bieden daarom meerdere activiteiten aan binnen 
het thema. Deze activiteiten worden zowel intern 
als extern verzorgd. Denk hierbij  aan dansles, 
muziekles, theater, voorleesmiddagen enzovoorts. 
Ook buitenspelen is een goede bewegingsmonitor 
voor groot en klein. 

Eetcafé De Herinnering 
Zaanweg 93-94  |  Wormerveer  |  075-6153630

Geniet van onze wekelijks wisselende daghap of 
één van onze andere eerlijke streekgerechten!

Open voor lunch, borrel en diner. 
Maandag: gesloten
Dinsdag, woensdag en donderdag: 11.00-23.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 11.00-01.00 uur
Zondag: 16.00-23.00 uur

Heerlijk eerlijk eten  
     in een authentieke setting

DAGHAP 
€ 11,50

WOENSDAG EN 
DONDERDAG

Pluimgraaf 16, Assendelft
info@dehobbyvlinder.nl
www.dehobbyvlinder.nl

Kom gezellig naar 
het haakcafé!

In het haakcafé haken 
we in een gezellige 
groep creatieve mensen 
waar je veel nieuwe 
inspiratie opdoet en alle 
haak en brei vragen kan 
stellen. Wij zorgen voor 
de ko� ie, thee en wat 
lekkers van de bakker.

Elke 2e maandag en 
4e woensdag van de maand is er 
een Haakcafé van 19:00 - 21:00.

Kom gezellig naar

Kosten € 5,- 

Iedereen is 

welkom!

HAAL NU JOUW PERSOONLIJKE HIZI HAIR 
CARD VOOR SLECHTS € 9,95! Hiermee 
profi teer je in onze kapsalons en in onze webshop 
van vele voordelen. Zo krijg je altijd 10% korting 
op je haarbehandeling en 30% korting op de 
professionele haarproducten.

Korting op je 
haarbehandeling!

Kaaikhof 19, Assendelft
0756573570
hizihair54@gmail.com
www.hizihair.nl

Korting is direct geldig en de kaart is een jaar geldig.
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“Het plezier staat bij onze lessen voorop. Het is mijn overtuiging dat sporten ‘an sich’ niet 
goed voor je is. Zeker als je het op hoog niveau doet, pleeg je roofbouw op je eigen lichaam. 
Het gaat om het bewegen, dat is noodzakelijk voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. 
We hebben de afgelopen maanden allemaal gemerkt wat het met je doet als je te weinig 
beweegt. Door het ‘moeten’ eraf te halen en het op speelse wijze aan te bieden, wordt 
bewegen weer leuk. En dan kom je automatisch uit bij de gymlessen van vroeger.”

was nog 
nooit zo leuk

Bewegen
“Het plezier staat bij onze lessen voorop. Het is mijn overtuiging dat sporten ‘an sich’ niet 
goed voor je is. Zeker als je het op hoog niveau doet, pleeg je roofbouw op je eigen lichaam. 
Het gaat om het bewegen, dat is noodzakelijk voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. 
We hebben de afgelopen maanden allemaal gemerkt wat het met je doet als je te weinig 
beweegt. Door het ‘moeten’ eraf te halen en het op speelse wijze aan te bieden, wordt 
bewegen weer leuk. En dan kom je automatisch uit bij de gymlessen van vroeger.”

leuk

06-22663775  |  info@gymvantoen.nL  |  www.gymvantoen.nl

Ewoud van Dulken

Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid voor 

derde slaapkamer of tweede badkamer.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• Hele woning voorzien van een mooie houten vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc de Kievit te Baarle Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop

CAMPING PARC DE KIEVIT
Omgeving erg geschikt om te 

wandelen of te fi etsen. 
Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad, kunstgras 
tennisbanen en speeltuin.

Erfpacht: overname van bestaand 
recht van eeuwigdurende 
erfpacht. Inschrijving is helaas 
niet mogelijk, maar je mag er het 
hele jaar door verblijven. Ook 
interessant als belegging voor 
verhuur. Verhuur kan via het 
park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel 
faciliteiten zoals een restaurant, 
een speeltuin, een tennisbaan 
en een zwembad.
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Snipper de ui en de knofl ook. Breng de olie op temperatuur en 
voeg daar een theelepel sambal aan toe. Roer tot het een geheel is.
Fruit daarin de ui en de knofl ook tot deze een glazige, lichtbruine 
kleur hebben. Zet de pan op laag vuur.

Snijd de tomaten in blokjes en voeg deze toe aan het ui- en 
knofl ookmengsel. Goed blijven roeren zodat het niet aan de bodem 
gaat plakken en voeg vervolgens de gebroken boontjes toe.
Deze kun je van tevoren kort koken als je ze wat zachter wilt 
hebben of rauw toevoegen voor een extra knapperige bite. Roer 
alles lekker door tot het goed op temperatuur is. Voeg ten slotte 
nog een scheutje ketjap toe en breng op smaak met wat peper.

Deze boontjes zijn heerlijk met rijst en kip, maar kunnen ook prima 
gegeten worden bij aardappeltjes en een mooi stukje zalm.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 teentje knofl ook
scheutje olijfolie

1 theelepel sambal naar smaak
2 tomaten

400 gram gebroken 
sperzieboontjes
scheutje ketjap

snufje peper

2/3 PERSONEN - BIJGERECHT

zoet en licht pittig
Sajoer boontjes

Marloes, offi ce assistente bij Bruist
Ik vind boontjes heerlijk, maar vaak een beetje saai. Met dit simpele gerecht, bereid 
in slechts enkele minuten, worden boontjes een pittige en zoete smaaksensatie met 
een Oosters tintje. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een steelpannetje en de 
benodigdheden die hierboven beschreven staan.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

Friend

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.zaanstreekbruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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Hoogstraat 19C

1541 KW Koog aan de Zaan

075 629 4600

www.stuurmanenstuurman.nl

Vraag gerust onze hulp
STUURMAN EN STUURMAN MAKELAARS EN TAXATEURS

Verkopen
Taxeren

Aankopen
No Nonsense Zaanse wortels

Eerlijk advies

Persoonlijk

Jeanet Venbroek Brent Stuurman Sandra Rustenburg
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