
Kunnen we nog 
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'
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Wij knippen al ruim 20 jaar krullend haar met 
de door Brian McLean ontwikkelde CURLSYS® 
kniptechniek. Dankzij intensieve trainingen en 
jaarlijkse masterclasses heeft Brian McLean ons 
ondertussen het McLeanCURLSYS® Mastercircle 
Membership toegekend. Tot nu toe hebben 
slechts 13 kappers in Nederland dit Membership 
toegekend gekregen. Je krullen zijn bij ons in veilige 
handen. Na afl oop dus geen dunne punten of 
ongelijk vallend haar, maar een bos mooie krullen.

 De ene krul is de andere niet 
Bij een CURLSYS®-behandeling kijken we naar 
wat voor soort krullen je hebt, wat mogelijk is en 
wat jouw krullen nodig hebben om het best tot hun 
recht te komen (ondersteuning, lucht, volume etc). 
Natuurlijk vragen we ook wat jìj wil met je krullen 
en op basis daarvan bepalen we welke CURLSYS® 
techniek het beste bij jouw krullen past. Na een 
CURLSYS®-behandeling zullen je krullen beter 
blijven zitten, minder pluizen, beter bundelen en 
makkelijker hanteerbaar zijn. We geven je uiteraard 

ook graag advies over hoe jij je krullen het beste 
kan verzorgen. 

 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 CG-
voorwaarden.  

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

Als je krullen hebt dan weet je waarschijnlijk dat het laten knippen van je haar best spannend 
kan zijn. Dunne punten, ongelijk haar of het verdwijnen van je krullen het kan allemaal gebeuren 

na een bezoek aan de kapper. Het knippen van krullend haar is een vak apart binnen de 
kappersbranche en laten wij daar nu gespecialiseerd in zijn!

...een vak apart
Het knippen van krullend haar...

Zuiddijk 139  |  Zaandam  |  075-6163875  |  www.leeringenpartners.nl
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Uit het leven gegrepen 
In een voorgesprek luister ik naar de wensen van de mensen ten aanzien van hun uitvaart. Ik 
begeleid ze in het maken van  hun keuze en draag mogelijkheden aan waarbij het geleefde 
leven van de persoon zoveel mogelijk tot uitdrukking wordt gebracht. De families hebben mij 

toestemming gegeven hun voorbeeld te gebruiken om u, de lezer, een indruk te geven van wat 
er zoal mogelijk is. Wellicht helpen deze verhalen u ook om over uw laatste reis na te denken. 

Opa en Oma
Wie denkt er bij opa en oma nu niet meteen aan 
thuis en gezellig? Nee, niet die wekelijkse zondagse 
visite. Maar gewoon na school eventjes langs bij het 
familiebedrijf. En daar sta je dan vol van verdriet dat je 
afscheid moet gaan nemen van jouw opa.
 
Opa die altijd in een overall liep verdient een 
huiselijk afscheid. Niks kils in een zaaltje van het 
bejaardentehuis of een uitvaartcentrum. Daarover zijn 
we het allemaal onmiddellijk roerend eens. Gewoon 
thuis samen met heel de familie en natuurlijk oma. 
Oma is nog altijd ‘het mooiste moidje op heul de 
wereld’ voor opa. Vader heeft het er te zwaar mee. 
Iemand moet de kar trekken. Den doene we dat.

Kan dat allemaal wel?
“We kunnen wel van alles zelf bedenken, maar weten we 
eigenlijk of dat mag?” Echt zo’n opmerking van mijn oudste 
broer. Dus bellen we met iemand van Ligthart Uitvaartzorg. 
Opa herdenken zoals opa is, dat is geen enkel probleem. 
Ze stelt ons gerust dat alles kan wat wij willen. “Gebruiken 
jullie de bollenschuur bij jouw huis niet alleen voor opbaren, 
maar ook voor condoleance? Dan moeten er tafels en stoelen 
worden gehuurd.” En: “Wie bouwt de schuur om tot een 
mooie plek met opa’s spullen waarvan hij zo houdt, terwijl 
jullie hem begeleiden op weg naar de begraafplaats?” Dat 
we opa in de bedrijfswagen met daarop fi er de familienaam 
naar zijn laatste plekje rijden, dat staat als een paal boven 
water. Een schitterend idee van Bob. En wat dan nog meer 
allemaal? Het complete verhaal vindt u op mijn website

Een verhaal:

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

COLUMN/LIGTHART UITVAARTZORG

Persoonlijk
Betrokken
Onafhankelijk
Maatwerk



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

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

  AllshadessZaandam
  all_shadess

Bent u benieuwd of ik 

ook iets voor u kan 

betekenen? 

Informeer dan eens 

naar de mogelijkheden 

of maak meteen 

een afspraak.

Last van haaruitval 
of kale plekken?

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

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

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

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

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

haarwerk van gemaakt is.  

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

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

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook een 
welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje terug te 
doen en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog wel, luieren, 
of zijn we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd? Je leest er meer 
over in deze nieuwste editie van Bruist, die je nu in je handen hebt.

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar pianist 
Wibi Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat meer van 
rust. Hoe? Ook dat lees je als je verder bladert. Net als de 
inspirerende verhalen van al onze bruisende ondernemers. Van 
luieren is ook bij hen geen sprake. Integendeel zelfs, zij zijn juist 
ontzettend gemotiveerd om voor jou hun handen uit de mouwen te 
steken, zowel letterlijk als fi guurlijk.

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu alvast 
één belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje met 
deze nieuwste editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook een 
vorm van luieren?!

Geniet van de zon en van Bruist!
René Moes

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

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

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel René Moes 06-19629221  |  076-7115340
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NAAST JE DRUKKE 
LEVEN TOCH 
ONTSPANNEN
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BRUIST/BODY&MIND

Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op 
het werk vlieg ik van hot naar her en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de 
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We 

kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan 
een goede luiwammes.

een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt 
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar 
perfect op aan. Yin staat voor rust, lichaam en 
vrouw en Yang voor activiteit, geest en man. Als 
deze twee in balans zijn, kun je de drukte van de 
dag beter aan terwijl je je daarnaast prima kunt 
ontspannen.

EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te 
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als 
een luiwammes te leven. Dat hoeft per defi nitie 
niet meteen iemand te zijn die de hele dag niks 
doet. Een luiwammes kan bijvoorbeeld in zijn 
luie stoel een informatief boek lezen of een goed 
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in 
deze rustpositie vaak meer informatie op dan 
wanneer je gehaast van de ene naar de andere 
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur 
en neemt je creativiteit toe.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen 
we onze dag vol, zodat we aan het eind van 
de dag totaal uitgeblust op de bank ploffen. In 
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we 
het nu een stuk drukker. Beide partners werken, 
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen 
hoefden niet opgehaald te worden, want die 
waren toch al thuis en het huishouden hoefden 
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij 
nemen we nu geen genoegen meer met morgen. 
Het werk moet vandaag af.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar 
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit 
drukke leven toch kunnen ontspannen? 
Misschien moeten we ons aansluiten bij de 
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen 
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar 

Luieren... kunnen we 
dat nog wel?  

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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PRINGLES FLAME
Pringles heeft twee nieuwe smaken 
toegevoegd aan haar pittige Flame 
assortiment. De vlammende Spicy 
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van 
gerookte chorizo, licht gerookte 
paprika en een vleugje kruiden. De 
iets mildere Sweet Chilli heeft een 
pittige en aromatische smaak, 
gemaakt van een mix van kruiden, 
chili en zoete tonen. Beide perfect voor 
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com

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

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

Geniet van 
de zon!www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS * 
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende varianten, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies 
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®. 

Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke 
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt 

werken. Staand werken is vele malen gezonder 
voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 
FSC® gekwalifi ceerd bamboe dat op een 
duurzame manier is gewonnen, bijdraagt 
aan het milieu en is verpakt in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00
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SHOPPING/NEWSWILKINSON  MANNEN 
BESTAAT 250 JAAR
Al 250 jaar scherpen mannen hun stijl aan met 
Wilkinson Sword. De afgelopen decennia is 
Wilkinson nooit opgehouden met innoveren, wat 
zorgt voor heerlijk scheergemak. Een goed 
voorbeeld van Wilkinsons basiswaarden en hoge 
kwaliteit is de Wilkinson Hydro 5. Deze tool heeft 5 
mesjes, een innovatief gel-reservoir en een Flip 
Trimmer, waardoor je gemakkelijk en nauwkeurig 
scheert. De combinatie van de 5 Ultraglide mesjes 
met Skin Guards en het gel-reservoir zorgen voor 
een goede huidverzorging tijdens het scheren.
wilkinsonsworld.nl

LEZERSACTIE * 
Maak kans op een 
Peach Blossom 
Smoothing Body Wash
Dompel je onder in de geur van het 
voorjaar met deze body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze body wash 
van O’right bevat ingrediënten die de 
huid intens verzorgen en hydrateren.

www.oright.ca TAG #BODYWASH

HAWAIIAN TROPIC 
- SILK HYDRATION 
PROTECTIVE 
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken 
over zonbescherming dankzij de Hawaiian 
Tropic Silk Hydration Protective Weightless 
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt 
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is 
bovendien waterresistent voor 80 minuten. 
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk 
ruikt! www.hawaiiantropic.com

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Zoals de naam al doet vermoeden, is de 
Strandgaper van Scheldebrouwerij een 
heerlijk biertje om luierend op het strand 
van te genieten. Strandgaper is een 
sprankelende verfrissing op een zwoele dag. 
De evenwichtige smaak met het fruitige 
aroma smaakt naar meer en insinueert 
zindering en gezamenlijkheid. Met een 
subtiel bittertje en een sprankelende afdronk 
is de Strandgaper een perfecte aanvulling 
op een warme zomeravond. Geniet deze 
zomer op het strand van deze goudblonde 
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Geniet van 
de zon! LEZERSACTIES* 

Like de 
Facebookpagina van 

Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

ZZYYXXWWVV
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‘Een slechte adem komt 
in 90% van de gevallen 
van de tong ’

Slechte adem
Een slechte adem komt in 90% van de gevallen 
van de tong. Hier nestelen zich bacteriën die 
zwavelgassen loslaten. U kunt dit zien als een wit-
geel beslag achterop de tong. Slechts zelden komt 
een slechte adem uit keel of maag-darmkanaal. Het 
kan ook zijn dat het komt door ontstoken tandvlees. 
Vaak zijn een paar simpele toevoegingen aan de 
mondverzorging thuis al voldoende om slechte adem 
tegen te gaan. 

Een frisse adem, dat wil iedereen. Maar is uw adem ook fris? De meeste mensen met een slechte 
adem, ook wel halitose genoemd, merken het zelf niet. Maar de omgeving merkt het wel, zeker 
nu we geen mondkapje meer hoeven te dragen. Omdat er nog altijd een taboe op rust, kan dit 

problemen veroorzaken in sociale en intieme contacten. Daarom zou een partner of andere 
personen die dicht bij u staan hier altijd open over moeten zijn. Twijfelt u aan uw adem, dan kunt 

u dit natuurlijk ook altijd bespreken met uw tandarts of mondhygiënist. 

Voor advies over slechte adem kunt u bij mij 
een afspraak maken. U kunt zonder verwijzing 
bij mij terecht en de behandeling wordt geheel 
of gedeeltelijk vergoed uit uw aanvullende 
tandartsverzekering. 

Medi-Mondzorg 
Mondhygiënisten
Cornelis van Vugtstraat 8, 
Zaandam  |  06-18172779
Eigenaar: 
Willy Kloosterboer-Eschweiler
www.medi-mondzorg.nl
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 19 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
 Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
 Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is 
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
 Nederlanders beschouwen 23ºC als de meest ideale 
  temperatuur om te barbecueën.

ZZYYXXWWVV
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Pilates

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

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

Wees lief voor je lijf en zet het bewust in 

beweging met pilates!

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

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

Interesse?
Trakteer jezelf 

eens op een van 
onze lessen!
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helpt bij Collageen aanmaak, 
remt pigment productie,
egaliseert en verheldert de huidskleur.
Houdt de huid zacht, gezond, stralend & vlekvrij !

Vitamine C
COLLAGEEN

LUXESKINCARE
@antiagingcenter_sylviavankuijk

Wormer • 642 3332

VITAMINE C PRODUCTS :
OPC supplementen €35,80, 
Ampullen kuur €45,-, 
Nachtcrème €81,- &  
Serum €145,-

met

VITAMINE C TREATMENT :
Zuurstof Vitamine C €125,-

BoostBRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Luieren
is ook een
werkwoord

19



Zaandam
Impressie

Wil je kans
maken om jouw foto

in Zaanstreek Bruist
terug te zien?

Stuur deze dan naar

ontwerp@nederlandbruist.nl

o.v.v. Foto Zaanstreek

DE ZAANSTREEK/IN BEELD

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN HET VERKEERDE MEISJE 

Oerol Festival 2022 gaat door. Van 
10 tot en met 19 juni 2022 
verandert Terschelling weer in één 
groot podium voor theater, dans, 
pop-up performances, talks, 
beeldende kunst, wetenschap, 
onderzoek en (live)muziek. Naast 
premières, experimentele 
performances en aanstormend 
talent biedt Oerol ook ruimte voor 
refl ectie. De natuurlijke omgeving 
met brede stranden, het 
duinlandschap en heel veel bos 
helpt daarbij. Veel voorstellingen 
worden ter plekke voor de locaties 
gemaakt of daarop aangepast. 
Maar inspiratie komt ook spontaan 
in de schuur, op de dijk, in een 
tentje op de festivalterreinen of 
gewoon op straat. Kortom, waar je 
ook kijkt, overal gebeuren mooie, 
rare of verbazingwekkende dingen. 
Kijk voor meer info op 
www.oerol.nl.

D AGJE UIT
OEROL

FILMPJE KIJKEN 

FALLING FOR FIGARO

De juiste tijd en de juiste plaats. Maar 
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd… 
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het 
niets van haar fi ets getrokken door een 
man met een angstaanjagend masker 
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens 
op in een donkere ruimte. Amelie snapt 
totaal niet waarom de ontvoerder juist 
háár moest hebben. Is het hem te doen 
om losgeld te krijgen van haar rijke vader? 
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot 
Vince misschien een rol in het geheel? Of 
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist 
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van 
Angelique Haak is vanaf 20 juni 
verkrijgbaar.

De succesvolle Millie (Danielle Macdonald) 
geeft haar goedbetaalde baan en haar luxe 
appartement in Londen op om haar grote 
droom om operazangeres te worden na te 
jagen. Ze laat zelfs haar vriend achter en 
vertrekt naar de Schotse Hooglanden, waar 
ze les krijgt van de beruchte operadiva 
Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar 
ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die 
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan. 
Beiden repeteren ze voor de competitie, 
maar wat begint als rivaliteit tussen de 
twee, verandert in iets moois. 
FALLING FOR FIGARO is vanaf 2 juni te 
zien in de bioscoop.
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Heb jij al een tafel 
gereserveerd?

De Pizzabakkers Zaandam  |  Dam 36, Zaandam  |  075-6150194  |  www.depizzabakkers.nl/zaandam
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

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

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

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

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

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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

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

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
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Kringloopwinkel Boeldag
Breedweer 41, Koog aan de Zaan  |  075-6312090  |  info@kringloop-boeldag.nl  |  www.kringloop-boeldag.nl

2.000 m2 struinplezier!

 Woningontruiming 
 Als u een e-mail stuurt of op een andere wijze contact 
met ons heeft opgenomen, dan maken we een 
afspraak en komt onze vaste medewerker zo snel 
mogelijk bij u langs. We bekijken de situatie ter plekke 
met u en maken een schatting van de eventuele 
waarde van de inboedel. U krijgt van ons een geheel 
vrijblijvende offerte die u op uw gemak kunt bekijken. 

 Sociaal bedrijf 
 Kringloop Boeldag is ook een sociaal bedrijf. Zo 
kunnen vrijwilligers bij ons actief zijn waardoor ze niet 
thuis hoeven te zitten. 

 Haal- en brengservice 
 Wij halen herbruikbare inboedel GRATIS 
bij u op. Hierbij kunt u denken aan 
meubels, boeken, klein huisraad, kleding en 
elektrische apparaten. 

 Bedrijfsontruiming 
 In het te ontruimen object staat nog 
inboedel die enige waarde vertegenwoordigt. 
In dit geval geven wij u een vergoeding 
voor deze goederen en brengen we het 
overeengekomen bedrag in mindering op de 
totale kosten van de ontruiming. 

Inboedel verkopen?
HOROSCOOP

Juni zal je warm laten voelen
Ram 21-03/20-04
Door onvoltooid werk zul je lichte 
vermoeidheid voelen. Dit zal een sterk 
verlangen brengen om te reizen en nieuwe 
mensen te ontmoeten. 

Stier 21-04/20-05
Dit is voor jou de beste tijd om het 
verleden los te laten, te ontspannen en 
met een schone lei te beginnen.

Tweelingen 21-05/20-06
Juni zal het vermogen en verlangen 
brengen om nieuwe dingen te leren die je 
veel succes op het werk zullen brengen.

Kreeft 21-06/22-07
Tijdens deze periode zul je je zeer 
zelfverzekerd en aantrekkelijk voelen, wat 
voor anderen als een lust zal werken. Ze 
zullen hun ogen niet van je afhouden. 

Leeuw 23-07/22-08
Juni zal je steunen in het aangedane gedrag. 
Je zult in situaties terechtkomen die je 
woedend maken. Dit zal zeer sterke emoties 
opwekken waar je niet mee om kunt gaan. 

Maagd 23-08/22-09
Dit zal een erg ongelukkige maand zijn. Je 
zult depressief zijn omdat je nergens komt 
in je leven, probeer dit van je af te zetten.

TWEELINGEN
Verlangen en 
het vermogen 

om nieuwe 
dingen te leren.

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult je onzeker voelen deze maand, je 
begint aan jezelf te twijfelen. Wees niet 
bang om een liefdevolle knuffel te vragen 
aan je familie of partner.

Schorpioen 23-10/22-11
Alle emotionele ervaringen zullen 
verdubbelen in kracht, concentreer je op 
dingen die je vreugde brengen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Deze maand zul je je verleden loslaten en 
aan een nieuwe levensfase beginnen die 
zich alleen richt op het huidige moment. 

Steenbok 22-12/20-01
Je zult geluk hebben deze maand en je 
zult veel mogelijkheden hebben om jouw 
zielsverwant en partner te ontmoeten. 
Wees hierbij bedachtzaam en voorzichtig.

Waterman 21-01/19-02
Je zult je vrij voelen, eindelijk zul je je 
kunnen ontdoen van jouw verleden en 
gewoon kunnen stromen in het huidige 
moment. 

Vissen 20-02/20-03
Deze maand zal veel veranderingen brengen 
in het leven van Vissen. Die veranderingen 
kunnen zowel ten goede als ten kwade zijn. 
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al 
fantaseren over de omvang van een uitverkocht 
Koninklijk Theater Carré, maar Wibi houdt zijn 
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb 
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden, 
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een 
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de 
pianist uit.

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens 
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten 
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie 
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en 
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast 
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten 
welkom heet en voorziet van een hapje en een 

Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn 
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa 
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik 
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen, 

gewoon spannender en wat lekkerder."

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening 
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.

VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan 
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel 
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer, 
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat 
maakt een optreden nog wat specialer, wat 
closer.”

JUBILEUM  Tot slot is de pianist blij dat hij zijn 
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren. 
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer 
uitgesteld. Dat was fl ink slikken. Maar ik ben blij 
dat het nu weer kan en ik ga er extra van 
genieten”, besluit Wibi.
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Hou van je bikini body
De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje 
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht 
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De 
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats 
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw 
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je 
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed 
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien. 

Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig 
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit 
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je 
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te 
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren. 

Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je 
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een 
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets 
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke 
dag is weer een nieuwe dag.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Rechte tanden op een 
natuurlijke manier!

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

Studio Kies behandelt kinderen met de 
Myobrace®. 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.

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

www.studiokies.nl

Studio Kies: 
Voor een gezonde mond 
en een stralende lach!

Studio Kies is een moderne 
tandartspraktijk. Iedereen, van 
jong tot oud, is van harte welkom 
in de praktijk.

We bieden een professionele 
tandheelkundige behandeling in 
een prettige sfeer.

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

Je bent van harte welkom!

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

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

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking
075-2400040

info@studiokies.nl
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COLUMN/JACQUELINE BRANDES

HEEL JOUW BLOKKADES EN 
ONTGRENDEL JOUW POTENTIEEL
Herken jij dit?
• Je mist wat geluksgevoel
• Je wilt meer in verbinding komen met wat je nu echt wilt
• Je wenst een transformatie in mindset
• En tegelijkertijd ontspanning en zelfl iefde

transformatie

Voor diepe heling op fysiek, maar juist ook op mentaal en emotioneel 
niveau, gun jezelf dan een lichaamsgerichte loslaatsessie. Unieke combi 
in marma massage, healing en coaching twee uur à € 150.

Laat zwaarte en negatieve gedachten en gevoelens los. Geef jezelf de 
ruimte om te voelen wat je hart je ingeeft. Jacqueline is een Ayurveda 
massage- en Shiatsu-therapeut die met haar methode de innerlijke 
oorzaak aanpakt zodat jij ook datgene loslaat wat je (onbewust) niet los 
wilt, kan of durft te laten. Hierdoor verminder je stressklachten en spreek 
je het zelfherstellend vermogen aan, waarover ieder mens beschikt. 

Regelmatige rustgevende behandelingen voor lichaam en geest dragen 
bij aan geluk en welzijn. MunayQi betekent: word je beste zelf in liefde. 
Stress Transformatie therapeut Jacqueline verlicht hoofdpijn, burn-out, 
slapeloosheid en boost zelfs je zelfvertrouwen met holistische massages.

MunayQi specials zijn de Shirodhara Ayurveda hoofdbehandeling en 
de Stress fi x lichaamsmassage, inclusief medicinale olie, hotstone, 
deep tissue, shiatsu en voetrefl exologie à € 82,50.

Reserveer nu deze liefdevolle aanraking en loslaatsessie 
voor een gelukkig en ontspannen gevoel.

Amstellaan 2, Purmerend  |  06-50869750  |  info@munayqi.nl  |  www.munayqi.nl

Wil jij van stress naar energie?



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

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

We zijn dringend op zoek naar nieuwe 
collega’s. Of je nu verzorgende IG bent, 
helpende (plus), student of verpleeg-
kundige 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 mede-
werkers 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 fi jne en 
groene werkomgeving met een gemoede-
lijke, warme sfeer in hartje Castricum. 

Waar wacht je nog op? 
Kijk op www.werkenbij.vivazorggroep.nl
voor het complete vacatureoverzicht. 

We maken graag kennis met jou!

Woonzorginstelling de Santmark is onderdeel van ViVa! Zorggroep

WIJ ONTVANGEN JE MET OPEN ARMEN…
Kom werken en/of leren bij de Santmark in Castricum! 

0090 ViVa adv 162x162mm Bruist.indd   20090 ViVa adv 162x162mm Bruist.indd   2 04-05-2022   16:0504-05-2022   16:05

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

appontwikkelaar DTT HulpApp.nl. 

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

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

Zie voor meer info: www.hulpapp.nl of download HulpApp.nl op Android of iOS.
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GA ER MINIMAAL 
TWEE WEKEN 
TUSSENUIT!

BRUIST/LIFESTYLE

Kom je ‘s ochtends moeilijk uit bed, leef je van weekend naar weekend en 
kun je je het moment waarop je honderd procent ontspannen was niet meer 
herinneren? Dan is het hoog tijd voor een welverdiende vakantie. Eens even 

helemaal niets doen en moeten.

RELAX Het is niet gek dat je na een jaar hard 
werken even helemaal op bent. Het is wel belangrijk 
om daar iets aan te doen. Neem op tijd rust en zorg 
goed voor jezelf. Zowel privé als op je werk is het 
belangrijk om je grenzen aan te geven. Het is niet 
erg om af en toe te zeggen dat je iets niet aankunt. 
We blijven per slot van rekening ook maar mensen. 
Je zult zien dat je na een paar dagen rust al een 
ander mens bent, mits je dat ontspannen gevoel 
natuurlijk toelaat.

ONTSTRESS Hoe doe je dat nu eigenlijk, 
ontstressen? Iedereen doet dit op haar manier. De 
een komt bijvoorbeeld helemaal tot rust van een 
weekje in de zon op het strand, de ander gaat drie 
keer per week sporten en ligt ’s avonds het liefst 
met een goed boek op de bank, weer een ander is 
na een dagje badderen in een wellness-centrum 
weer helemaal de oude. Kortom: de manier waarop 
we ontstressen is zeer persoonlijk. Feit blijft wel dat 
rust iedereen goed doet.

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: 
stress. De een kan er goed mee omgaan, bij de 
ander kan het leiden tot disfunctioneren, uitslag 
of zelfs psychische klachten. Stress kan allerlei 
oorzaken hebben. Een nieuwe baan waarin je 
moet bewijzen wat je waard bent, is een goed 
voorbeeld. Maar ook massaontslagen en een 
toenemende werkdruk kunnen ertoe leiden dat 
mensen door de bomen het bos niet meer zien. 
Waar de stress ook door veroorzaakt wordt, de 
gevolgen zijn (bijna) altijd duidelijk zichtbaar.

KWAALTJES Heb je vaak last van hoofdpijn, een 
vastzittende nek of maag- en darmklachten en 
ben je chagrijnig en emotioneel uitgeput? Dan is 
het hoog tijd om even pas op de plaats te maken. 
Als de situatie op je werk onhoudbaar is, kan een 
vakantie nieuwe inzichten brengen. Niets moet, 
alles mag. Pas als jij van een stresskip verandert 
in iemand die zich kiplekker voelt, kunnen 
problemen worden opgelost. 

Weg met de stress, 

relaxmodus aan!

Hulp nodig om je relaxmodus aan te zetten? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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LOOKING/GOOD

Tips tegen 
zonverbranding

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE Hierdoor gaan de 
poriën van je huid openstaan en kan de warmte eruit. 
Gebruik vooral geen zeep, want dan droogt je huid nog 
meer uit.

ALOË VERA Smeer je verbrande huid in met een 
verkoelende aftersun of bodylotion, het liefst met aloë 
vera erin. Dit plantenextract heeft een kalmerende en 
herstellende werking op de huid.

KAMILLE Maak een pot kamillethee. Laat de thee 
afkoelen en zet deze in de koelkast. Drenk een paar 
watjes in de koude kamillethee en leg die op je 
verbrande huid.

YOGHURT, KARNEMELK, KOMKOMMER OF RAUWE 
AARDAPPEL kunnen ook helpen om je huid tijdelijk af te 
koelen.

BLIJF UIT DE ZON Als je de volgende dag toch weer in 
de zon gaat, bedek je beschadigde huid dan goed. Draag 
een grote hoed of een T-shirt en smeer je heel goed in, 
bij voorkeur minimaal met factor 30 of 50.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus is het verstandig om je altijd goed in te 
smeren voordat je de zon in gaat. Maar wat doe je als je toch te veel zon op je huid hebt 

gehad?

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken, maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn?

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

www.meditationmoments.nl

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk
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Zoek je een fi jne, 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.

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. 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

ACTIVITEITEN:
• 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.

PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

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

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

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

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

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

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

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

Toverland een dag om nooit te vergeten. Laat je 
onderdompelen in 6 betoverende werelden vol magie. 

Voor de echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, 
waaronder wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat 

maar liefst 3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je 
dan uit in wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je 
samen genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest 

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

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

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

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

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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ZAANSE SCHANS
MAAK JE BEZOEK AAN DE ZAANSE SCHANS LEUKER 
Op de Zaanse Schans demonstreert het Zaans Museum 

Oud Hollandse ambachten. Ga je mee naar een 
beroemd stukje Nederland? Het Nederland van de 

molens, groene houten huizen, industrieën en eindeloze 
vergezichten. Stap terug in de tijd op de Zaanse Schans. 

Dé plek waar de 18e en 19e eeuw kleurrijk tot leven 
komen. Hoewel de Zaanse Schans gratis toegankelijk is, 
maakt de Zaanse Schans Card je bezoek veel leuker. Zo 
krijg je gratis toegang tot alle zeven musea, waaronder 

ambachtshuisjes, het Zaans Museum en de koekjes- en 
chocoladefabriek de Verkade Experience – en waan 

je je Willy Wonka. Kom meer te weten over de Wereld 
van Windmolens en bezoek verfmolen De Kat en 

houtzaagmolen ’t Jonge Schaap.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

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

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 

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

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

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

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

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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INGREDIËNTEN
1kg spareribs

4 stelen bleekselderij
2 wortels

10 kruidnagels
1 stokje kaneel

2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd

2 laurierbladen
2 verse stukken gember

zwarte peperkorrels

MARINADE
2 rode chilipepers, fi jngehakt

8 eetlepels honing
6 teentjes knofl ook, gepeld

4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout

2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap

8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree

BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de 
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor 
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het 
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd 
de deksel erop en laat alles afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die 
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed 
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk 
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd. 
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog 
sterkere smaak geven.

Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer 
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs. 
Pak wat servetten en smullen maar! 

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky 
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn 

namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een 
heerlijke zomeravond! 

2 STUKKEN - 165 MIN

Spicy sticky spareribs
BRUIST/RECEPT
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PUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

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

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

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

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

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

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? 

Of maak een afspraak:
Via onze website of scan de QR code

Een vrijblijvende 
waardebepaling laten doen?
Bel ons! Wij vertellen je graag 
en vrijblijvend meer over de 
mogelijkheden.


