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JOUW AUTO is bij ons 
in goede handen

WE ONDERSCHEIDEN ONS 
DOOR KWALITEIT, SERVICE 

EN VAKMANSCHAP



Erik Kuiken was in zijn vrije tijd altijd bezig met auto’s. Op een gegeven moment besloot hij 
van zijn passie zijn werk te maken. In januari jl. opende hij de deuren van autocentrumKroes 
in Maassluis. “We zijn het grootste merkonafhankelijke ‘full service’ autobedrijf in deze regio”, 
aldus Erik.

AutocentrumKroes beschikt over een uitgebreid aanbod 
betrouwbare occasions, maar ook nieuwe 
personenauto’s en bestelwagens tegen scherpe prijzen. 
“We zijn tevens dé Fiatspecialist in Maassluis en 
omstreken. Iedereen is van harte welkom om eens 
vrijblijvend rond te komen snuffelen in onze grote 
showroom. Inruil en verkoop behoren eveneens tot de 
mogelijkheden.”

PROFESSIONELE WERKPLAATS
“We beschikken verder over een professionele 
werkplaats voor APK, onderhoud, reparatie en 
schadeherstel. Alle merken kunnen bij ons terecht. 
We zijn een AutoCrew garage, wat inhoudt dat we een 
partnership zijn aangegaan met Bosch, een van de 
grootste leveranciers van technologieën voor de 
auto-industrie. Onze monteurs maken gebruik van 
diagnoseapparatuur en – software van Bosch. Ze volgen 
bovendien regelmatig opleidingen, zodat ze altijd op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarmee 
staan we voor kwaliteit en geven we onze klanten het 
vertrouwen dat hun auto bij ons in goede handen is.”

UITSTEKENDE SERVICE
“Onze uitstekende service is een belangrijke kracht. Als er 
iets is, zorgen we altijd voor een passende oplossing. We zijn 
een redelijk relaxed autobedrijf. Onze klanten voelen zich vrij 
om gewoon binnen te lopen als ze vragen hebben. 
We hebben oog voor de kleine dingen. Zo krijgt iedereen die 
een auto bij ons koopt, een bosje bloemen. Over het 
algemeen wordt dat erg gewaardeerd door de mensen!”

Het team van autocentrumKroes staat voor u klaar; Erik 
Kuiken, Jan Kroes, Peter Kelderman, Theo de Kok, Johan, 
Wout en Don.

Tip: De jaarlijkse APK-keuring is bij 
Autocentrum Kroes gratis.

JOUW AUTO is bij ons 
in goede handen

BRUISENDE/ZAKEN

Elektraweg 2/E, CB Maassluis  |  010-5911455
info@autocentrumkroes.nl  |  www.autocentrumkroes.nl
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Heerlijk. Een paar dagen genieten van de stilte 
en rust op Ibiza. Een mooi moment om even niks 
te doen en na te denken over je leven. 

Bevalt het je hier in de zon, met uitzicht op zee? De schitterende 
natuur van het eiland, voel je de bijzondere energie? Zou je altijd 
zo willen leven, elke dag? 

Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Heb je daar weleens serieus over 
nagedacht? Waarom doe je wat je doet? Wat wil je écht? Het volgen 
van je verlangen wijst je vanzelf de juiste richting op je levenspad. 
Daarvoor zijn moed, vertrouwen en geloof in jezelf nodig. Heb de 
moed om je hart en intuïtie te volgen.

Je hebt je eigen visie op het leven en hoe jij je leven wilt leiden. Je 
hebt je eigen wensen, doelen en dromen. En dromen zijn er om 
waar te maken, ze komen niet vanzelf uit. Bedenk hoe je mooiste 
leven eruitziet. Zie het voor je. Dagdroom daar de komende dagen 
eens bewust over en laat je niet belemmeren door gedachten die 
je zeggen ‘dat het toch niet kan’. Geloof in jezelf. En leef je mooiste 
leven. De keuze is aan jou.

   Michael  Pilarczyk
Foto Ralf Czogallik

Ibiza bruist !
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KOOP NU JOUW VUE MOVIE PASS OP
*CHECK VOOR ALL INFO DE VOORWAARDEN

VUECINEMAS.NL

M E T  D E  V U E  M O V I E  P A S S  G A  J E  O N B E P E R K T *
N A A R  D E  F I L M  V O O R  M A A R  € 19,- P E R  M A A N D

T E  Z I E N  V A N A F  1 8 / 0 7 T E  Z I E N  V A N A F  2 5 / 0 7T E  Z I E N  V A N A F  1 9 / 0 7

T E  Z I E N  V A N A F  0 5 / 0 7T E  Z I E N  V A N A F  0 5 / 0 7 T E  Z I E N  V A N A F  1 2 / 0 7

V E E R P L E I N  1 3 4 E   |   V L A A R D I N G E N

D E Z E  J U L I  B I J  V U E  V L A A R D I N G E N

A L T I J D  W A T  T E  Z I E N
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VOORWOORD/JULI

Ook bij Bruist is weer een jaar keihard gewerkt en gaan we, uiteraard 
bij toerbeurt, een of meerdere weekjes richting de zon. Want ook 
tijdens de zomer werken wij gewoon door om voor jullie leuke, 
bruisende magazines samen te stellen. Waar jij dan weer optimaal van 
kunt genieten, misschien wel op je vakantieadres. Want deze maand 
komt ook onze nieuwste editie Ibiza Bruist uit!

Heb jij nog geen vakantie in het vooruitzicht? Neem dan vooral 
even rustig de tijd om deze editie van Bruist door te bladeren. In dit 
magazine lees je namelijk meer over waarom het zo belangrijk is om
op tijd je rust te pakken en af en toe een ‘slipperdagje’ in te plannen. 

Talloze ondernemers uit de regio staan ook deze zomer gewoon voor 
je klaar. Zo vertellen onder andere de eigenaren van El loco en Michael 
Pilarczyk je meer over hoe zij dit doen.

Veel lees- & wellicht vakantieplezier.
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Juli, voor velen de maand van ontspanning. Na een jaar hard 
werken, worden de koffers ingepakt voor een welverdiende vakantie. 
En terecht! De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Want 
wist je dat stress een grote bedreiging is voor je gezondheid? 
Juist daarom is het zo belangrijk om af en toe helemaal niets te 
doen of te moeten...

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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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. Ga dingen doen waar je 
normaal geen tijd voor hebt, trek erop uit, 
boek die reis waar je al jaren van droomt, 
maar veel belangrijker: besteed je vrije 
dagen op je eigen manier. 

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. Zo zal een 
gesprek met je leidinggevende na een 
paar dagen vrij waarschijnlijk een stuk 
soepeler verlopen en weet jij ook je 
emoties beter in bedwang te houden.

Iedereen krijgt vroeg of laat met stress te 
maken. De een kan er goed mee omgaan, 
bij de ander kan het leiden tot uitslag, 
disfunctioneren 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, de 
druk van opeenvolgende deadlines, een 
onduidelijke hiërarchie binnen een bedrijf 
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.

Ook zo toe aan

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. Even helemaal niets doen en moeten.
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Vakantie?
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BRUIST/BODY&MIND

IK GA OP VAKANTIE 
EN NEEM  NIET MEE… 
MAAK DAT LIJSTJE EENS!

Ook zo toe aan

HOE DOE JE DAT NU EIGENLIJK, 
ONTSTRESSEN? Iedereen doet dit 
op zijn of haar eigen 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 
wellnesscentrum weer helemaal de 
oude. Kortom: de manier waarop we 
ont stressen is zeer persoonlijk. Feit 
blijft wel dat rust iedereen goed doet. 
Hoe je die rust invult, is aan jou.

Vakantie?



COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Zomergemstraat 2A, Breda  |  076-5780050

Botox en fi llers
De laatste decennia is 

gebleken dat het 
werkingsmechanisme 

van Botox niet alleen voor 
medische doeleinden, 

maar eveneens ter 
bestrijding van 

huidverouderings-
verschijnselen kan 

worden ingezet. Dr. 
Roeland Ceulen gebruikt 

Bocouture, Dysport en 
Botox, alle drie zijn 

merknamen van 
Botulinetoxine. Voor het 

leesgemak gebruiken we 
in de tekst de kortere en 

bekendere term Botox.

Wanneer Botox?
Storende rimpels, plooien of huiddefecten in het gezicht kunt u laten behandelen bij 
Dermatologisch Centrum Breda door middel van Botox en fi llers. Rimpels worden 
veroorzaakt door het samentrekken van aangezichtsspieren die vlak onder de huid 
liggen. Wanneer u lacht, fronst of boos kijkt vormen zich fi jne lijntjes. Naarmate we 
ouder worden, wordt onze huid minder elastisch en zijn deze rimpels steeds beter 
zichtbaar. Injectables, waartoe botox en fi llers behoren, worden gebruikt om rimpels te 
verzachten of zelfs geheel te laten verdwijnen. 

Hoe werkt Botox?
Botuline toxine, kortweg Botox, is een middel dat de aangezichtspieren in de huid 
tijdelijk verslapt en uitschakelt. Het kan de rimpels op het voorhoofd, boven de neus 
en rond de ogen (kraaienpootjes) verzachten of zelfs geheel laten 
verdwijnen. Botox wordt via een minuscule naald rechtstreeks in 
de spier gespoten. Na enkele dagen is het effect merkbaar en na een 
maand optimaal. Na vier tot zes maanden is de Botox uitgewerkt en 
uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalings-
behandeling. Een botoxbehandeling bij Dermatologisch Centrum 
Breda duurt ongeveer vijftien minuten. De behandeling is vrijwel 
pijnloos, een verdoving is dan ook niet nodig.

Resultaat?
Ongeveer drie dagen na de behandeling is 50% van het eind-
resultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt u na 
verloop van twee weken na de behandeling verwachten. 
Het cosmetisch effect blijft vervolgens drie tot zes maanden 
behouden, afhankelijk van het aantal behandelingen en de 
kracht van de spieren.

Eigenaresse: Anna Meinen 
Koningin Wilhelminahaven ZZ20, Vlaardingen 
06-28713674  
info@amrestyleandliving.nl  |  www.amrestyleandliving.nl

Restylen, DIY EN Workshops
Wisten jullie dat Annie Sloan verf ook bij AM Restyle 
& Living gekocht kan worden?! Je kunt nu dus 
zelf aan de slag om jouw speciale meubeltje om te 
toveren tot een passend meubel in jouw interieur!  

Wil je advies hierover, dit in een workshop doen of het toch 
door mij laten restylen, dat kan allemaal.

Kom gezellig langs in mijn atelier in Vlaardingen, dan kijken 
we samen naar de mogelijkheden. Kijk op mijn website 
voor nog meer workshops, gerestylede meubels en de 
openingstijden.  

Lange Haven 61, 3111 CB Schiedam, Telefoon: 010 4267422
wimhajee@ttphajee.nl, www.hajee-kunstgebit.nl

Telefoon 010-4267422 
wimhajee@ttphajee.nl 
www.hajee-kunstgebit.nl 

Tandprothetische Praktijk Hajee 
Lange Haven 61 
3111 CB Schiedam 

Een eerste consult is bij ons altijd vrijblijvend en kosteloos. 
Het maken van een afspraak kan telefonisch of via de website. 

Wij zorgen voor een gebit dat bij u past!  

 volledig kunstgebit 
 gedeeltelijk kunstgebit 
 klikgebit 
 rebasing 
 reparatie Basisvergoeding alle zorgverzekeraars 

WIJ ZORGEN VOOR EEN GEBIT DAT BIJ U PAST!
Telefoon 010-4267422 
wimhajee@ttphajee.nl 
www.hajee-kunstgebit.nl 

Tandprothetische Praktijk Hajee 
Lange Haven 61 
3111 CB Schiedam 

Een eerste consult is bij ons altijd vrijblijvend en kosteloos. 
Het maken van een afspraak kan telefonisch of via de website. 

Wij zorgen voor een gebit dat bij u past!  

 volledig kunstgebit 
 gedeeltelijk kunstgebit 
 klikgebit 
 rebasing 
 reparatie Basisvergoeding alle zorgverzekeraars 

• volledig kunstgebit
• gedeeltelijk kunstgebit
• klikgebit
• rebasing
• reparatie

Maak gerust  
een afspraak  
voor advies over:
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Lange Haven 61, 3111 CB Schiedam, Telefoon: 010 4267422
wimhajee@ttphajee.nl, www.hajee-kunstgebit.nl



LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juli naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Aruba Aloe Vitamin E 
& Special Care lotion.
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het 

lichaam of het gezicht. 

Intens hydraterend en 

met een extra infusie van 

vitamine E om de huid 

zacht en soepel te houden.

CIN CIN
Deze zomer maak je met de nieuwe 

limited edition pre-mix van ZADI 
Drinks de lekkerste cocktails. 

Mandarijn is de basis van DODO 
met het frisse van citroen, een 

infusion van gember, basilicum en 
een vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

DE PERFECTE ZOMERAVOND
Wat is er gezelliger dan samen tafelen 
met familie, vrienden of de buurtjes? 

Ben je op zoek naar het perfecte servies 
dat zich goed leent voor grote porties? 

Villeroy & Boch helpt graag met slimme 
collecties als BBQ Passion, Pasta Passion 

en Pizza Passion collecties. 
Villeroy & Boch, vanaf € 9,90, 

www.villeroy-boch.nl/shop

Summer
win

in the city

HAMBURG HEEFT HET...
Door Lonely Planet is Hamburg benoemd 

tot vierde beste stad om in 2018 te 
bezoeken. De stad die constant in 
beweging is, heeft het allemaal! 

Ga jij er deze zomer naartoe? 
Hamburg Tourismus, 

www.hamburg-travel.com

Summer
THE OLD FASHION WAY

In deze digitale wereld wil Creative Lab Amsterdam mensen verleiden om weer 
de pen te pakken. Schrijf een lieve groet vanaf jouw favoriete terras, posten 

maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juli’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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maar en zeker weten dat je een glimlach op het gezicht van de ontvanger tovert. 
Creative Lab Amsterdam, Postable Papergoods vanaf € 3,50, 

www.creativelabamsterdam.com 

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juli’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Princess Traveller 
San Francisco koffer 
t.w.v. € 109,99
Uniek! Een koffer met
geïntegreerde weegschaal. 
Nooit meer teveel kilo’s
en onverwachte kosten bij 
het inchecken!

www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Hoofdlocatie: Soendalaan 2, Vlaardingen  |  010-2292657  |  info@kinderopvangbambinoos.nl  |  www.kinderopvangbambinoos.nl

Kom je 
ook bij ons 

spelen?

Visie van kinderopvang
Bambinoos

We zien dat kinderen,
zelfs op heel jonge leeftijd, 
een band opbouwen met 
hun groepsgenootjes en met 
de pedagogisch medewerkers. 
Opvoeden doet elke ouder op 
zijn eigen manier. En dat is goed. 
U weet tenslotte zelf het beste 
welke waarden u uw kind wilt meegeven. 
Bovendien, ieder kind is anders; elk kind 
ontwikkelt zich op eigen wijze. 

Op het moment dat u uw kind voor een 
paar uur of misschien wel een aantal dagen per 
week aan de zorg van een ander toevertrouwt, 
wilt u natuurlijk graag weten op welke manier 
er met uw kind wordt omgegaan. Pas wanneer 
er voldoende raakvlakken zijn, zult u uw zorg 
met een gerust hart overdragen.

Nog maar vorig jaar gelanceerd, is het Nederlandse merk ZOOFF 
Socks nu al een daverend succes. De sokken die ervoor zorgen 
dat dames moeiteloos laarzen in en uit kunnen glijden, zijn 
omarmd door schoenenwinkels in het hele land. Bovendien is er 
ook grote interesse vanuit het buitenland.

Inmiddels zijn er meerdere varianten op de markt zoals De 
Summer, om ook in de zomer voor trendy, korte laarzen het 
perfecte instapcomfort te bieden. En ook bij de heren is het 
merk ZOOFF Socks niet onopgemerkt gebleven. Voor hen is er 
ZOOFF Socks Men ontwikkeld, waarmee de heren moeiteloos in 
en uit hun motorlaarzen, cowboylaarzen en Chelsea boots 
kunnen stappen.

Boet Lifestyle/ZOOFF Socks
Postbus 4304 | 3102 GB Schiedam
010-2308007
info@zooffsocks.com

Introductie-actie: gratis verzending. Kortingscode: 
bruist1807     
geldig t/m 

31 JULI 2018

Bezoek onze webshop 
www.zooffsocks.com 
om te zien of er een leuk 
model voor je bij zit.
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Groenelaan 9, Schiedam  |  010-4261930  |  www.otticafashion.nl

OTTICA EYE FASHION

50% op monturen

op glazen

of

Fifty/Fifty deals

50%

U maakt de keuze

GEOPEND 
van ma t/m za van 
09.00 t/m 19.00 uur



Toen Debbie Kijf, zelf moeder van twee 
dochters, van dichtbij een vecht-
scheiding meemaakte waarbij de 

kinderen het slachtoffer waren, wist ze: 
dit moest anders kunnen. Gedreven 

vanuit een passie voor kinderen en de 
overtuiging dat je ook met respect van 

elkaar kunt scheiden, ging ze in 2012 
aan de slag als scheidingsmediator.

Debbie Kijf Mediation  |  Kanaalwegoostzijde 134s, Hellevoetsluis
0181-390034/06-13420358  |  info@debbiekijfmediation.nl  |  debbiekijfmediation.nl

Partneralimentatie naar 5 jaar? 
COLUMN/DEBBIE KIJF

Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingen.
1 Bij gezinnen met kinderen geldt de partneralimentatie 
 tot het jongste kind 12 is.  
2 Bij een huwelijk langer dan 15 jaar en 10 jaar 
 voor pensioendatum.

Partneralimentatie is dus al jaren een doorn in het oog van de 
politiek; al sinds 2013 wordt er gesproken over verandering  
van de wet. Helaas komt dit niet tot een concrete wetswijziging.
Zou het dit keer wel gebeuren?

Kunnen we ook zelf kiezen? 
Bij mediation kunnen jullie sowieso de termijn van de 
partneralimentatie aanpassen naar behoefte. In sommige 
omstandigheden kan iemand heel erg geholpen zijn met een  
aantal jaar partneralimentatie, zodat er na een periode weer op  
eigen benen kan worden gestaan. Dit is zowel in jullie belang,  
maar ook zeker in het belang van de kinderen. Als het met de  
ouders goed gaat, gaat het met de kinderen ook goed.  

Er is de afgelopen jaren al veel over geschreven; de verlaging  
van de partneralimentatie van 12 jaar naar 5 jaar. Onlangs stond 
er weer een stuk in de krant “partneralimentatie naar 5 jaar!”  
Wie verder leest, ziet dat het eigenlijk (weer) gaat om een  
wetsvoorstel van de VVD, PVDA en D66. 



DITJES/DATJES

  Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
  Mensen die veel stress hebben, zijn perfectionistisch en
  werken enorm hard. Ze gaan wel vaak te ver door,
  waardoor ze soms over hun eigen grens heen gaan.
   Het is zomer, de zon schijnt: negeer je hoofd en volg je hart.
  Op nummer één van de top drie om stress te verminderen
 staat muziek luisteren. TV kijken en een warm bad 
   of warme douche nemen staan op twee en drie.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
  en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
  Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
 Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
   Mensen werken op zonne-energie: tijdens de zomervakantie 
   opladen om het hele jaar te kunnen stralen.
  Ik ga op vakantie en ik neem mee... jou!KOOP NU JOUW VUE MOVIE PASS OP

*CHECK VOOR ALL INFO DE VOORWAARDEN

VUECINEMAS.NL

M E T  D E  V U E  M O V I E  P A S S  G A  J E  O N B E P E R K T *
N A A R  D E  F I L M  V O O R  M A A R  € 19,- P E R  M A A N D

T E  Z I E N  V A N A F  1 8 / 0 7 T E  Z I E N  V A N A F  2 5 / 0 7T E  Z I E N  V A N A F  1 9 / 0 7

T E  Z I E N  V A N A F  0 5 / 0 7T E  Z I E N  V A N A F  0 5 / 0 7 T E  Z I E N  V A N A F  1 2 / 0 7

V E E R P L E I N  1 3 4 E   |   V L A A R D I N G E N

D E Z E  J U L I  B I J  V U E  V L A A R D I N G E N

A L T I J D  W A T  T E  Z I E N
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Rubensplein 8-B, 3117 BK Schiedam | 010-2460985 | info@beautyskincareschiedam.nl  www.beautyskincareschiedam.nl

Voor leuke kleding en accessoires ben je bij  
Allure Bijou aan het juiste adres!  

Een grote collectie van het geweldige merk MelanO  
is dan ook zeker een reden voor een bezoekje!  

De gezellige winkel vind je in het stadshart  
van Maassluis. 

Eigenaresse: Astrid de Jong
Noordvliet 13 Maassluis

010 591 4081
info@allurebijou.nl  

Of je nu op vakantie gaat of niet, met deze heerlijke acties 
kan jouw zomer niet meer stuk! Ben je benieuwd wat wij deze 
maand juli voor jouw in petto hebben, lees dan snel verder.

Waxing Kom nu je benen en bikinilijn harsen en krijg oksels 
harsen gratis van ons!
Marc Inbane spraytan  Een prachtige natuurlijk bruine kleur 
door onze professionele spraytan of door de thuisproducten. 
Nu ook tijdelijk bij aanschaf van de Marc Inbane spray en 
handschoen voor thuis een gratis toilettas. (op = op)
Wimperextensions/wimperlift  Laat een mooie set wimpers, One 
by One van Misencil, plaatsen nu voor € 75,00. Wij epileren voor 
een mooie oogopslag ook nog je wenkbrauwen. Boek je een 
wimperlift, dan zorgen wij gratis voor een intens zwarte kleur.

Ben jij al klaar voor de zomer?

Voor leuke kleding en accessoires ben je bij 
Allure Bijou aan het juiste adres! 

Een grote collectie van het geweldige merk MelanO 
is dan ook zeker een reden voor een bezoekje! 

De gezellige winkel vind je in het stadshart 

Eigenaresse: Astrid de Jong
Noordvliet 13 Maassluis

010 591 4081
info@allurebijou.nl  

Voor leuke kleding en accessoires ben je bij Voor leuke kleding en accessoires ben je bij 

Vier de zomer bij 
Allure Bijou!



Rene Verhagen is uw specialist 
voor alle schilderklussen. 
Vakkundig, snel en altijd met een 
“klant is koning mentaliteit”.
 Vanwege mijn grote netwerk kan ik u ook 

meer (dan onderstaande) diensten aanbieden:
• binnen- en buitenschilderwerk
• behang(werk)
• stuc(werk) 
• latexrollen & spuiten
• kleuradvies
• glas vervangen
• Voor bedrijven, scholen, dokters- en 

tandartspraktijken, etc. zijn wij ook 
beschikbaar buiten kantooruren!

Wil je weten wat René voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.

Uw specialist voor
alle schilderklussen
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Genieten van lekker  eten in
             Spaanse sferen

“Mensen komen van 
heinde en verre naar 

ons restaurant”



Na 10 jaar in een slagerij te hebben gewerkt, was Paulien Raucamp toe aan een nieuwe 
uitdaging. Toen bleek dat het Spaanse restaurant annex tapasbar waar zij en haar man 
regelmatig kwamen te koop werd aangeboden, hoefde ze niet lang na te denken. Sinds 
januari jl. is ze dan ook de nieuwe eigenaar van El Loco, dat al bijna 20 jaar een begrip is 
in Vlaardingen en omgeving.

“We hebben de zaak een kleine opfrisbeurt gegeven 
na de overname”, vertelt Paulien. “Verder is er voor 
onze vaste klanten - die van heinde en verre komen 
- niets veranderd. We hebben een super leuk team 
dat er 100% voor gaat mensen een onvergetelijke 
avond te bezorgen.”

DIVERSITEIT AAN GERECHTEN
El Loco beschikt over een uitgebreide menukaart. 
“We kunnen de tafel desgewenst helemaal vol 
zetten met de lekkerste tapasgerechten. Samen met 
je tafelgenoten kun je alles proeven en nieuwe 
smaken ontdekken. Iedere maand hebben we twee 
nieuwe ‘tapas van de maand’, om onze gasten te 
blijven verrassen.” Houd je niet van tapas? Dan kun 
je gewoon kiezen uit verschillende hoofdgerechten 
en wisselende specialiteiten. “Onze zelfgemaakte 
sangria maakt het vervolgens helemaal af.”

SPAANSE SFEREN
El Loco is tevens de perfecte locatie voor 
(bedrijfs)feesten en partijen. “We hebben 
plek voor maximaal 76 personen.” Een grote 
kracht van het restaurant is de authentieke, 
Spaanse sfeer. “Je wordt hartelijk ontvangen 
door o.a. gastheer José, een echte Spanjaard 
en al 17 jaar het gezicht van de zaak. De 
sfeer is heel losjes en gezellig. In het 
weekend hebben we vaak swingende live- 
muziek, iedereen klapt en zingt dan heerlijk 
mee!”

Brede Havenstraat 8, Vlaardingen
010-2341604  |  www.el-loco.nl

JUIST OMDAT EL LOCO HET 
PERSOONLIJKE CONTACT MET 
HAAR GASTEN ZO BELANGRIJK 
VINDT, IS RESERVEREN VIA 
INTERNET NIET MOGELIJK; 
DIT KAN ALLEEN IN HET 
RESTAURANT OF VIA DE 
TELEFOON.

BRUISENDE/ZAKENGenieten van lekker  eten in
             Spaanse sferen



BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
13 t/m 22 juli. Genieten tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
13 t/m 15 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
17 t/m 20 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
20 t/m 29 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
24 t/m 28 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.

BOEKJE LEZEN V-LIFESTYLE
AFVALLEN EN JE ENERGIEKER 
VOELEN ZONDER CRASHDIEET
OF UREN IN DE SPORTSCHOOL. 
Dieuwke Tijsen maakt je wegwijs in 
deze levensstijl. Staat stil bij hoe je 
begint, hoe je kunt volhouden en blijven 
genieten van heerlijk gezond eten. 
Bovendien deelt ze haar geheim met 
jou! Een boek vol met adviezen, 
grappige tekeningen, tips, ideeën, lijstjes 
om uit te knippen, soms een kritische 
noot, prachtige foto’s en er staan 
natuurlijk ook gezonde recepten in.

HET V-LIFESTYLE BOEK, een prachtig vormgegeven gids die je leidt door de 
wonderlijke wereld van gezond eten. Te koop bij de exclusievere lifestyle 
winkels en bij Bol.com voor € 24,95

Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam 
Clafl in) zeilen met een jacht over de Stille 
Oceaan. Ze zijn jong en verliefd. De klus die 
ze hebben aangenomen lijkt meer op een 
perfecte vakantie dan op werken. Totdat het 
noodlot toeslaat en ze terechtkomen in een 
genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, 
zonder communicatiemiddelen of navigatie 
en weken verwijderd van de dichtstbijzijnde 
haven, moet Tami vechten voor zichzelf en 
de zwaargewonde Richard. Hun enige kans 
op overleven is om 3000 km lang de juiste 
koers te varen naar de Hawaï-eilanden…
Adrift gaat op 5 juli in première.

FILMPJE KIJKEN
ADRIFT

Kippie Grill en Maaltijden
Winkelcentrum Koningshoek Maassluis  |  010 59 10 556
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ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.
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Zorgeloos eropuit met 

Het is weer tijd om er lekker met 
de caravan op uit te trekken. 

Een fi jne kampeer vakantie 
staat of valt echter met het 

gebruik van goed materiaal. 
Met Caravan Centrum 

Ad Dekker in Raamsdonksveer 
bent u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! 
“Laat u

vrijblijvend
adviseren door één van onze 

verkoop-
medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker
■ Dealer van Hobby 
Caravans: het nummer één 
caravanmerk van Europa. De 
grootste collectie Hobby-
caravans en Fendt-caravans 
van Nederland.

■ Constante voorraad van 
ongeveer honderd gebruikte 
caravans in alle prijsklassen 
en indelingen. Klanten 
ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden.

■ Ruime kampeerwinkel met voortenten en luifels en 
daarnaast alle andere accessoires voor in en rond de 

caravan, camping en vrije tijd. Elke week 
zijn er speciale aanbiedingen met veel voordeel. 

■ Modern BOVAG gecertifi ceerd Service Center.
Alle benodigde apparatuur is aanwezig om u met een 
veilig gevoel op vakantie te laten gaan. Of het nu gaat 
om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel. 
Alles uitgevoerd door keurmeesters, schade herstellers, 
inbouw deskundigen en onderhouds monteurs.

Directeur Marc Brouwers
”Altijd de beste prijs 

met een uitstekende service” 

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl
25



BEAUTY/NEWS

Na deze fantastisch pre-summer willen we een nog mooiere tijd 
dan we al hebben gehad! Met nog veel meer zon, nog langere 
zwoele avonden en de leukste summer beautyproducten.

6. Belle de Teint Bronze & Glow van Lancôme, € 52,-  www.lancome.nl  
  7. Brume Solaire Hydratante van Biotherm, € 25,-  www.biotherm.nl 

8. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.nl  
9. Mascara Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.iciparisxl.nl

10. Batiste™ Nude Droogshampoo, € 5,49  www.batiste.nl
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1. Top yellow chrome, € 44,95 en broekje, € 27,95 van Beachlife  www.beachlife.nl  
2. Sun Shake Eau de Toilette van Jil Sander, € 35,-  www.jilsander.com 
3. Summer in a Palette van Urban Decay, € 39,-  www.urban-decay.nl 

4. Lipbalm van Nescence, € 39,95  www.iciparisxl.nl
5. Baume Régénérant Réhydratant Intense van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl
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MAASSLUIS
Van Es Trends & Watches

Het Drankenkabinet/ De Proeverij
Grieks restaurant Alpha

Smaak en Meer catering & eetwinkel
JéTé Woonidee

Verhagen schilderwerken
Boudesteijn Wonen & Slapen

Dierenkliniek Zwarte Zee
Dairco Airconditioning

Hype! mode
Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij

Allure Bijou
Kippie Grill & Maaltijden Maassluis

Fysico
Crematorium De Dijk

SCHIEDAM
1st2dive

Tip to Toe Bodycare
Stg. Promotie Schiedam

Tabakshop Parkweg
Beauty & Skincare Schiedam

Tandprothetische Praktijk Hajee
Coppens Slaapcomfort

Rederij Diane (Partyship Diane)
De Lange en Reek

Blauwendaal Schiedam B.V.

De Waterweg Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.dewaterwegbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen 
is het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

VLAARDINGEN
Steigerhuys 

Bambinoos Kinderopvang
Museum Vlaardingen/VVV
My-LifeSlim Vlaardingen

Culinaire Slagerij Wapenaar
Het Hof der Keukens

't Oeverbos
Vue Cinema

Haarmode Louise
Veringmeier Woninginrichting
Homechill glasfolietechniek

Studio Breeze
Delicatesse Da Angelo
De leukste Dierenshop

Team Kappers (vestiging De Loper)
Sport en wellnesspraktijk Gezond in Balans

Automobielbedrijf Dorzo BV
Bloembinderij Sandra

Dogs Barbershop
West Beheer B.V.

VodiCare Dietistenpraktijk
Palestra Beautysalon
AM Restyle & Living

Griffijn BV

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
De Waterweg Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

Ga naar www.dewaterwegbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.



Jan Van Galenstraat 26, Schiedam (Industriegebied de Vijfsluizen)
Telefoon 010-223 41 51.  Mobiel 0618-88 00 50. www.1st2dive.nl

DUIKOPLEIDINGEN, VERHUUR & 
VERKOOP VAN WATERSPORTARTIKELEN
EN WATERSPORTEVENEMENTEN

Uw 1st2dive
duikinstructeursduikinstructeurs

Wordt een betere duiker ! 
Aanbieding! 
Twee specialities in 
één weekend. 
Korting: 50 euro en... 
je wordt een betere 
duiker
Boek nu je specialtypakket en behaal
in 1 weekend 2 specialtybrevetten 
(naar keuze) die meetellen voor je 
Master Scuba Diver brevet. 

Nu met een korting 
van maar liefst                                   
Specialties zijn workshops, compleet gericht
op jouw speci�eke duikinteresse. 
Denk aan PPB & Droogpak, Boot & Stroming,
Nitrox & Navigatie, Materiaal Specialist,  
Digital underwater Photographer,  
Aware Visherkenning enz.

Boek je specialtypakket, word een betere 
duiker en pak die korting van € 50,- ! 

DUIKOPLEIDINGEN, VERHUUR & 
VERKOOP VAN WATERSPORTARTIKELEN
EN WATERSPORT-EVENEMENTEN

PROBEER OOK ONZEINTRODUCTIEDUIKLES

€ 50,-



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Heerlijk. Een paar dagen genieten van de stilte 
en rust op Ibiza. Een mooi moment om even niks 
te doen en na te denken over je leven. 

Bevalt het je hier in de zon, met uitzicht op zee? De schitterende 
natuur van het eiland, voel je de bijzondere energie? Zou je altijd 
zo willen leven, elke dag? 

Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Heb je daar weleens serieus over 
nagedacht? Waarom doe je wat je doet? Wat wil je écht? Het volgen 
van je verlangen wijst je vanzelf de juiste richting op je levenspad. 
Daarvoor zijn moed, vertrouwen en geloof in jezelf nodig. Heb de 
moed om je hart en intuïtie te volgen.

Je hebt je eigen visie op het leven en hoe jij je leven wilt leiden. Je 
hebt je eigen wensen, doelen en dromen. En dromen zijn er om 
waar te maken, ze komen niet vanzelf uit. Bedenk hoe je mooiste 
leven eruitziet. Zie het voor je. Dagdroom daar de komende dagen 
eens bewust over en laat je niet belemmeren door gedachten die 
je zeggen ‘dat het toch niet kan’. Geloof in jezelf. En leef je mooiste 
leven. De keuze is aan jou.

   Michael  Pilarczyk
Foto Ralf Czogallik

Ibiza bruist !



DE VIJF GOUDEN REGELS VAN 
WORLD NATURAL SPA
Dit zijn de vijf gouden regels waar we bij 
World Natural Spa volgens handelen.

1. Alleen natuurlijke luxe producten
2. Integriteit en transparantie
3. De filosofie van natural beauty
4. Heb lief en respect al het 

levende 
5. Een schone wereld voor 

onze kinderen. 

De filosofie van natural beauty
Heb lief en respect al het 

Een schone wereld voor 

World Natural Spa is de eerste 
natuurlijke spa in Nederland, 

die alleen organische 
producten gebruikt. Wij leven 

bewust ‘in het moment’ en 
vinden het daarom belangrijk 

om goed voor de natuur en 
wereld waarin we ons begeven 

te zorgen. World Natural Spa 
is de plek bij uitstek waar u 

bewust kunt worden van uw 
omgeving en waar u uzelf 

kunt ontmoeten. Wij helpen 
u dan ook graag in uw 

persoonlijke reis.

Rotterdamsedijk 255A, Schiedam  |  010-6690348  |  info@worldnaturalspa.com  |  www.worldnaturalspa.com



De schilderachtige dorpjes zijn erg sfeervol en vormen een perfect rustpunt voor 
wandelaars. In de hoofdstad Santa Cruz de la Palma kun je genieten van de 
historische pracht en heerlijke tapas eten in een van de vele bars. Ook bijzonder 
zijn de gitzwarte lavastranden op het eiland. En het leuke is dat het nog niet 
ontdekt is door het grote publiek.

Het noorden van La Palma wordt voor het grootste gedeelte in beslag genomen 
door een EROSIEKRATER, DE CALDERA DE TABURIENTE, die met een 
dichtbebost woud is bedekt. In het relatief ‘jonge’ zuiden vindt men ook nog 
actieve vulkanen, bijvoorbeeld de in 1971 ontstane vulkaan van Teneguia.

La Isla Bonita

Het eiland La Palma wordt geroemd om haar schoonheid. Het is het 
groenste en meest sprookjesachtige eiland van de Canarische Eilanden. 
De hoge, imposante bergen, watervallen en groene dalen hebben het 
eiland de bijnaam ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) bezorgd.

La Palma is ook het steilste eiland ter 
wereld met zijn 2.426 meter hoge Roque 
de los Muchachos en een zeediepte van 
circa 4.000 meter. Er wonen ongeveer 
85.000 mensen die hoofdzakelijk van de 
landbouw leven. Belangrijkste producten 
zijn bananen, avocado’s, wijn en tabak.

Aan de oostkust, tussen de luchthaven 
en de hoofdstad Santa Cruz, ligt het 
TOERISTISCH NIEUWBOUWDORP 
LOS CANCAJOS. Sinds de start van de 

La  Palma
BRUIST/REIZEN

bebouwing begin jaren tachtig is het uitgegroeid tot een kleine, 
gezellige badplaats met langs de boulevard diverse terrasjes, 
restaurants, enkele hotels en appartementcomplexen. HEEL 
LEUK OM TE LOGEREN ZIJN DE CASITA’S, typisch 
Spaanse huisjes, landelijk gelegen en rustiek ingericht. Vanuit 
zo’n casita kun je op verrassende wijze kennismaken met het 
platteland van La Palma. De meeste casita’s liggen in het 
westelijk deel van La Palma. Je kunt dan het beste een auto 
huren om daar te komen.

La Palma is een waar paradijs voor wandelaars. Je kunt de 
mooiste plekjes ontdekken met een Nederlandstalige gids. 

OOK BIJZONDER 
ZIJN DE 
GITZWARTE 
LAVASTRANDEN 
OP HET EILAND

La  Palma

32
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Steigerhuys  |  4e Industriestraat 36a, Vlaardingen  |  06-23768880  |  info@steigerhuys.nl  |  www.steigerhuys.nl

STEIGERHOUTEN 
MEUBELS VOOR 

PARTICULIEREN EN 
BEDRIJVEN

SLAPEN

KLEDINGKASTENBEDDEN

Detox behandeling
Deze behandeling activeert het detoxificatie  
proces van de huid, stimuleert huidvernieuwing  
en verbeterd de huidstructuur. 

Het zorgt voor een egale, gevoede en frisse huidtint. 
Ook voor ouderdomsvlekjes en pigment. 

Een zeer goede behandeling  
waarvan de huid gaat stralen.

De Brauwweg 46, Schiedam  |  06-52578303 |  www.lovebeautynails.nlwww.lovebeautynails.nl

Wij halen  
het mooiste uit  

je huid naar  
voren!

WIL JIJ OOK EEN MOOIE EGALE HUID?



Overschiesestraat 7,  Schiedam  |  010-7650396  |  info@restaurantdeprovenier.nl

www.restaurantdeprovenier.nl

Detox behandeling en
aan de

STIJL
SMAAK

SCHIE



LOOKING/GOOD

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

PARFUM KAN ALLERGISCHE REACTIES of zelfs pigment-
vlekken veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso geen 
geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag enkel 
deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, omgeven 
je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat het al te 
opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer heerlijk 
subtiel jouw favoriete geur!

De geur van
      de Z ome r
Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. 
We vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, 
kruidige parfum door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.

Buitendijk 101, Rotterdam  |  010 - 483 33 85
info@dierencrematie.nl
www.dierencrematie.nl

COLUMN/MAJESTA
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Van der Driftstraat 73 Vlaardingen
010-4346207 | www.haarmodelouise.nl
haarmodelouise@gmail.com

Tijd voor een  
zomerse look!

Tijdens deze warme dagen is het bij ons  
heerlijk koel dankzij onze airco. 

 
Met een frisse coupe de zomer in!Met een frisse coupe de zomer in!

Van der Driftstraat 73 Vlaardingen

Wacht niet 
langer en bel:
010-4346207

Heeft u ook wel eens dat u met een zware 
rugzak rond loopt? Onverwerkte dingen, 
onrechtvaardigheid, machteloosheid, burn-out, 
relatie problemen, rouw ‘verwerking’ kunnen 
zwaar wegen. 

Onder goede professionele begeleiding is het 
goed om erover te praten. Door het sjouwen van 
die zware bakstenen raak je veel energie kwijt. 
Maar wanneer je deze kwijt bent, ben je wel 
sterker geworden. 

Ik kan je helpen! Bel gerust voor vragen of  
om geheel vrijblijvend een afspraak te maken. 
Het zal je werkelijk helpen!

Rianne, coach voor  
psycho-sociale begeleiding

ds. Rianne Noordzij
contextuele en psycho-sociale hulpverlening

06-414 80 250  |  www.riannenoordzij.nl
of mail: pastorale@riannenoordzij.nl

De kunst van het leven

Rugzak 
        legen



Geheel compleet

∙  Originele 
Combispring® matras

∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙  Draadloos elektrisch 

verstelbaar 
∙  Hoogwaardige 

meubelstof

Lekker slapen. 
De normaalste zaak 

van de wereld.

Timeless Jubileum

Vakmanschap
sinds 1884

Stabiel 
ligcomfort 

over de gehele 
breedte

Duurzaamheid, 
ondersteuning 
en ventilatie

Al 134 jaar
gegarandeerde

kwaliteit

Uitvinders 
van de 

CombiSpring®

Elektrisch 
verstelbaar 3915,-

 2599,-
  alle maten*

Vlak 2895,-

 1699,-
 alle maten*

(140/160/180x200/210)

(140/160/180x
200/210)

*Uitgezonderd maat 220

180658 NAP Adv_210x297mm_v2.indd   1 09-04-18   09:02

Oranjestraat 19 - 21  •  3111 AM Schiedam
T 010-426 87 17 • www.coppensslaapcomfort.com

15%
voordeel

op het Auping
assortiment*

Auping 
WinterSale
maak je slaapkamer 
winterklaar

*Kijk voor extra informatie over de actie op auping.nl/actie
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Geheel compleet

∙  Originele 
Combispring® matras

∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙  Draadloos elektrisch 

verstelbaar 
∙  Hoogwaardige 

meubelstof

Lekker slapen. 
De normaalste zaak 

van de wereld.

Timeless Jubileum

Vakmanschap
sinds 1884

Stabiel 
ligcomfort 

over de gehele 
breedte

Duurzaamheid, 
ondersteuning 
en ventilatie
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Voor kids die thuisblijven is het wel zo fi jn als er dan ook in en om het huis 
genoeg voor ze te doen valt. Een kindvriendelijk interieur en tuin zijn dan ook 
eigenlijk een must.

Uitgangspunt voor een kindvriendelijke woonomgeving is dat iedereen er plezier 
aan moet kunnen beleven, dus niet alleen jijzelf, maar zeker ook je kids. Voor je 
tuin kom je dan al snel uit op een schommel of trampoline, mocht je daar 
ruimte voor hebben. Leuk voor kids van alle leeftijden, maar houd ook hun 
veiligheid in je achterhoofd. Een stenen ondergrond is hiervoor eigenlijk een ‘no 
go’. Kies liever voor gras of voor speciale rubbertegels. Gras is trouwens sowieso 
een aanrader wanneer je kinderen hebt. Ideaal immers om op te spelen.

LEKKER CHILLEN. Nog een tip voor een kindvriendelijke tuin: geef je kids 
een eigen stukje tuin waar ze zelf zorg voor moeten dragen. En wat dacht je van 
een gezellig ‘loungehoekje’ met kussens en misschien een klein tafeltje? Een 
superplek om te chillen met vriendjes en vriendinnetjes.

De kans is groot dat je kinderen al aan het aftellen zijn: 
nog heel even en de zomervakantie begint. Een paar 
weken niet naar school, maar heerlijk thuis zijn en 
misschien zelfs wel op vakantie.

Je huis en tuin

kidspr� f
Hoewel het zomer is, krijgen we in 
Nederland ook deze maand ongetwijfeld 
wel weer één of meerdere regenachtige 
dagen. Dan is het natuurlijk wel zo leuk 
als je huis ook binnen kindvriendelijk is. 
Dus een (eigen) tafel waaraan ze spelletjes 
kunnen doen, wat kussens die ook op de 
grond mogen en genoeg opbergruimte om 
al hun knutselspulletjes kwijt te kunnen. 
Geef je kids als het kan zelfs een eigen 
kastje of wellicht een eigen schap of la in 
de ‘gewone’ kast, dan voelen ze zich ook 
al sneller zelf verantwoordelijk voor hun 
spullen.

KINDVEILIG. Binnenshuis is naast 
kindvriendelijkheid ook kindveiligheid een 
belangrijk gegeven. Zijn je kids nog jong, 
probeer dan de hoeveelheid scherpe 
hoeken zoveel mogelijk te beperken
- een ronde tafel kan ook heel leuk zijn - 
beveilig de stopcontacten en kies waar 
mogelijk voor zachte materialen; die 
zorgen meteen voor een knus sfeertje. 
Dus iedereen blij! 

BRUIST/WONEN

kidspr� f
HOUD BIJ HET INRICHTEN 
VAN JE TUIN OF HUIS  DE VEILIGHEID 
ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD
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Anno 2018 biedt de schoonheidssalon een enorm 
breed aanbod van behandelingen. Van verschillende 
gezichts- en huidverbeterende behandelingen tot 
manicure, pedicure (ook medisch) en bruidsmake-up. 
“We zijn een traditionele salon, waarin het welzijn van 
onze klanten voorop staat”, vertelt Anne gedreven.
“We kiezen er bewust voor niet te werken met allerlei 
moderne apparatuur als het gaat om huidverbetering, 
maar juist bij voorkeur met onze handen.”

Anno 2018 biedt de schoonheidssalon een enorm 

Laat u 
verwennen van
top tot teen!

Westfrankelandsestraat 150B
Schiedam
010-4271455
info@tiptotoe.nl
www.tiptotoe.nl

DR. WIARDI BECKMANSINGEL 7 - VLAARDINGEN

010-4341901 www.bloembinderijsandra.com

BLOEM- EN WOONDECORATIE

Volg ons op social media @NederlandBruist
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B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist
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Volg ons op social media @NederlandBruist
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Vakantie
Druk bezig

met niks doen!

Zomer
Het leven is beter

op slippers!

Vakantie
Niks moet

en niksen mag!

Op het werk
met een toiletrol onder

je arm lopen.

Vakantiegevoel



Alle mogelijke stijlen
Transparant Keukens verkoopt compleet nieuwe keukens inclusief alle mogelijke 
apparatuur (van wasautomaten tot vriezers), maar ook inbouwapparatuur en 
werkbladen voor bestaande keukens. “Je kunt hier terecht voor alle mogelijke stijlen. 
Naast de populaire keukens bieden we houten keukens aan waar we maatwerk in 
kunnen verrichten.”

Thuis of in de showroom
“We nemen alle tijd voor het eerste gesprek. Deze vindt op afspraak plaats, thuis of in 
de showroom. We luisteren naar de wensen en adviseren geheel vrijblijvend over de 
mogelijkheden. Met deze ideeën werken we de keuken uit in 3D-tekeningen, zodat je 
daar een goed beeld van hebt. Vervolgens mailen we deze tekeningen naar je toe, zodat 
je er op je gemak over kunt nadenken voordat je al dan niet tot aankoop overgaat.”

De klant ontzorgen
“We zijn een totaalaanbieder en streven ernaar de klant volledig te ontzorgen. We 
werken met vaste monteurs, echte vakmensen, die de keuken professioneel en snel 
monteren en er desgewenst ook voor zorgen dat bijvoorbeeld waterleidingen en 
elektra worden verlegd. Zelfs stuc- en tegelwerk is mogelijk. Mocht er onverhoopt een 
probleem zijn, dan wordt dit snel opgelost. Pas als de klant helemaal tevreden is, zijn 
wij dat ook.”

Zomerdijk 34B, Maassluis  |  06-28045248  |  info@transparantkeukens.nl  |  www.transparantkeukens.nl

Kwaliteitskeukens 
   voor elk budget“Wij leveren 

kwalitatief 
uitstekende keukens 

tegen een scherp 
tarief, gecombineerd 
met een uitstekende 

service”, vertelt 
John Patrick. 

“Transparantie is 
essentieel; voor 

de klant moet 
inzichtelijk zijn waar 

de kosten precies 
inzitten, zodat ze 
achteraf niet voor 

verrassingen komen 
te staan.”

MAAK EEN  

AFSPRAAK EN BEZOEK 

ONZE SHOWROOM
-

 Zomerdijk 34B  

in Maassluis
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BRUSCHETTA MET PERZIK
Ingrediënten voor 8 stukken  |  20 minuten
2 kleine stokbroodjes of 1 grote - scheut goeie olijfolie - 1 teentje 
knofl ook - 8 plakjes Parmaham - stuk Parmezaanse kaas - 2 perziken 
verse basilicum

Bereiding
Snijd het stokbrood in stukken van circa 10 cm en snijd daarna dwars 
doormidden. Gewoon in sneetjes kan natuurlijk ook. Verhit een 
grillpan, smeer de broodjes in met een dun laagje olijfolie en bak ze 
tot er mooie grillstrepen te zien zijn. Wrijf de broodjes na het grillen in 
met de knofl ook. Beleg ze met een plak Parmaham. Snijd de 
Parmezaanse kaas met een scherp mes in dunne plakjes en leg deze 
ook op de bruschetta. Snijd de perziken in stukjes en verdeel deze 
samen met een blaadje basilicum over de broodjes. Besprenkel ze op 
het laatst met een paar druppels (basilicum)olijfolie.
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GEVULDE ANANAS
Ingrediënten voor 2 personen  |  20 minuten
150 gr basmatirijst - 2 teentjes knofl ook (gehakt) - 170 gr garnalen
200 gr blokjes wortel - 1 chilipeper - 3 lente-uien - 2 eetlepels 
sojasaus - 1 eetlepel sesamolie - 1 ananas -  40 gr cashewnoten

Bereiding
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Fruit de 
knofl ook samen met de garnalen aan en voeg na 1 minuut de 
blokjes wortel en chilipeper toe. Bak ongeveer 5 minuten. Snijd 
ringetjes van de lente-uien en voeg deze samen met de gekookte 
rijst toe. Meng goed door en voeg de sojasaus en sesamolie toe. Hol 
voorzichtig de ananas uit. Verwijder het harde, binnenste deel en 
snijd de rest van de ananas in blokjes. Meng de ananas met de 
rijst en vul de uitgeholde ananas hiermee. Garneer met de 
cashewnoten
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TIRAMISU VAN MANGOGEVULDE ANANAS
Ingrediënten voor 4 stuks  |  30 minuten + 60 minuten wachten
125 gr mascarpone -  250 gr kwark - 50 gr basterdsuiker
2 mango’s - witte chocoladelikeur - 1 pak lange vingers - halve 
reep witte chocolade, geraspt 

Bereiding
Meng de mascarpone, kwark en basterdsuiker door elkaar. Schil de 
mango’s en pureer deze fi jn. Schenk een laagje witte chocolade-
likeur in een schaaltje en doop de lange vingers hierin zodat ze de 
likeur opnemen. Maak dan in een glas laagjes van het kwark-
mengsel, de mangopuree en de lange vingers. Eindig met een 
laagje kwarkmengsel en gepureerde mango. Laat de glaasjes in de 
koelkast opstijven. Voordat je de mango tiramisu serveert, garneer 
je de tiramisu met de witte chocoladesnippers.

SALADE MET PASSIEVRUCHT
Ingrediënten voor 4 personen  |  20 minuten
4 passievruchten - 1 eetlepel azijn - 1 eetlepel honing - sap 
van ½ limoen - peper en zout - 100 gr sla - 275 gr mango in 
stukjes - 1 komkommer in halve ringen - 125 gr geitenkaas 
4 eetlepels pistachenootjes (ongezouten)

Bereiding
Snijd 2 passievruchten doormidden en lepel de zaadjes en het 
vocht eruit. Meng dit met de azijn, de honing, het limoensap en een 
snufje peper en zout. Verdeel de sla over 4 bordjes. Verdeel de 
stukjes mango en komkommer erover. Kruimel ook de geitenkaas 
erover en bestrooi met de pistachenootjes. Snijd de andere twee 
passievruchten open en leg deze op de salade. Besprenkel de 
salade met de passievruchtendressing.
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Uw onderneming ook
presenteren in dit 

sprankelende magazine?

Neem dan contact op via 
nl@nederlandbruist.nl of bel

076-7115340

Neem een kijkje op
www.dewaterwegbruist.nl

Check ook
onze website!
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TIRAMISU VAN MANGOGEVULDE ANANAS
Ingrediënten voor 4 stuks  |  30 minuten + 60 minuten wachten
125 gr mascarpone -  250 gr kwark - 50 gr basterdsuiker
2 mango’s - witte chocoladelikeur - 1 pak lange vingers - halve 
reep witte chocolade, geraspt 

Bereiding
Meng de mascarpone, kwark en basterdsuiker door elkaar. Schil de 
mango’s en pureer deze fi jn. Schenk een laagje witte chocolade-
likeur in een schaaltje en doop de lange vingers hierin zodat ze de 
likeur opnemen. Maak dan in een glas laagjes van het kwark-
mengsel, de mangopuree en de lange vingers. Eindig met een 
laagje kwarkmengsel en gepureerde mango. Laat de glaasjes in de 
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SALADE MET PASSIEVRUCHT
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vocht eruit. Meng dit met de azijn, de honing, het limoensap en een 
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Voor al uw  
office-werkzaamheden

06-34590974 www.dewaterwegbruist.nl
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De kapper voor
Al 15 jaar zit Cindy Krabben - 29 jaar jong en vol ambitie - in het kappersvak. 
Toen ze 4 jaar geleden de kans kreeg om als franchisenemer een vestiging van 
Team Kappers te starten in Vlaardingen, greep ze deze met beide handen aan.

“We zijn de kapper voor iedereen; jong 
en oud, mannen en vrouwen”, vertelt 
Cindy. “Knippen, stylen en kleuren, we 
doen het allemaal en maken mooi haar 
graag toegankelijk. Ons team bestaat 
uit 5 enthousiaste stylisten, die er met 
plezier voor zorgen dat jij er op je best 
uitziet. We houden van Hollandse 
nuchterheid én van gezelligheid. Het 
is belangrijk dat jij je meteen thuis 
voelt in onze salon.”

ZONDER AFSPRAAK
“Bij ons hoef je van tevoren niet te reserveren en kun je gewoon 
zonder afspraak terecht. Dankzij onze korte wachttijden kun je 
je snel en makkelijk laten knippen. Is het druk in de salon? Dan 
hebben we een SMS Service. Laat je mobiele nummer bij ons 
achter en ga op je gemak even een boodschap doen. Wij sturen 
je 10 minuten voordat je aan de beurt bent een sms-je.”

KIES JE LOOK
Kies je ervoor te wachten in de salon? “Dan kun je neerploffen 
op onze zachte banken en onder het genot van een kopje koffie 
wat tijdschriften of kranten doorbladeren.” Nieuw zijn de 
prijsmenu’s waarmee wordt gewerkt. “Als klant hoef je alleen de 
look te kiezen die je nastreeft, wij doen de rest. Stap voor stap 
maken we inzichtelijk wat er voor nodig is om de stijl te creëren 
die je wilt en wat dit gaat kosten. Zo kom je achteraf nooit voor 
verrassingen te staan!”

iedereen

Team Kappers  |  010-4752297  |  De loper 64 -66, Vlaardingen  |  www.teamkappers.nl
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Maak kans op een

knip en kleur-
behandeling

t.w.v. € 80,-€ 80,-
De perfecte 
haarkleur

BLOND, BRUIN, ZWART OF TOCH ORANJE… 
WELKE HAARKLEUR GAAT HET WORDEN? 

jouw



Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
•  Preventief onderhoud
 (riool/dakgoten)
•  Inspecties, reparaties
•  Ad-Hoc en/of regie-opdrachten

Voor woningbouwverenigingen 
overheid - bedrijven - partners  
VvE's en particulieren 

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599
www.tostotaal.nl




