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ONZE BEHANDELINGEN
• PlexR plasmage
• LPG Endermologie
• Laser ontharen
• Huidtherapie
• Vaatlasertherapie
• Elektrische epilatie
• Microneedling
• Microdermabrasie
• Acnetherapie
• Littekentherapie
• Led Therapie
• (TCA) Peelings
• Mesotherapie:
 - RRS® HA Eyes
 - XL Hair®

 - Skinboosters

PERFECT AGE BEAUTY CENTER
• Cryolipolyse
• Gezichtsbehandelingen
• Injectables (botox en fillers  
 door drs. Schoemacher)

• Permanente Make-up

Oostplein 146 Rotterdam  |  010 - 818 62 90  |  06 - 24 57 15 24 
info@skintastics.nl  |  www.skintastics.nl

Skintastics 
Cosmetische Kliniek Rotterdam
Bent u op zoek naar een cosmetische kliniek in Rotterdam? 
Skintastics is de expert op het gebied van diverse cosmetische 
behandelingen, LPG Endermologie, PlexR Soft Surgery, laser 
ontharen, huidtherapie, injectables (botox en fillers door drs. 
Schoemacher), naildesign, waxen en harsen. Bij ons staat de 
klant altijd centraal. Wij vinden persoonlijke aandacht dan ook 
zeer belangrijk.

Is het uw eerste cosmetische behandeling en /of huidtherapie? 
Onze cosmetische specialisten - artsen, huidtherapeuten, 
schoonheidsspecialisten en naildesigner - geven u tijdens een 
kennismakingsgesprek persoonlijk advies en informeren u over de 
diverse cosmetische behandelingen. Onze specialisten stellen u op 
uw gemak en beantwoorden  al uw vragen tijdens een consult en 
adviseren u welke behandeling het beste voor u is.  
Zo weet u precies wat u kunt verwachten!

Manager / Owner S. Yokolma-Kaymaz



In de haartjes bevindt zich pigment. De behandelkop van de 
laser geeft een energiestraal af die opgenomen wordt door 
het pigment. Dit gaat gepaard met een warmteontwikkeling 
die ook het haarzakje bereikt. Het haarzakje sterft af en 
er kan geen nieuw haar meer geproduceerd worden. 
Overbeharing in het gelaat kan worden vergoed vanuit een 
aanvullende zorgverzekering. 
 
Als kennismaking met onze laser bieden wij u bij Skintastics 
een GRATIS ontharing van de oksels aan. Naast de oksels 
kunnen wij met deze methode het hele lichaam ontharen, 
inclusief het gezicht.Na de eerste gratis kennismaking-sessie 
zijn de vervolg-sessies € 25,- per keer.

* Aanbieding is voor het gehele lichaam exclusief gelaat, 

   voor heren slechts € 399 per keer.

 

Om ongewenste haargroei definitief te verwijderen kunt u bij ons kiezen voor 
laser ontharen. Daarvoor gebruiken wij bij Skintastics de Bios Square Epil 
Duo Laser. Door de combinatie van Alexandrite (755 nm) en Nd:YAG (1064 
nm) kunt bij ons terecht om alle huidtypes te behandelen. 

SLECHTS € 349,-  
per keer voor het 

gehele lichaam*

Gratis laser ontharen oksels Onze specialisten

Oostplein 146 Rotterdam  |  010 - 818 62 90  |  06 - 24 57 15 24 
info@skintastics.nl  |  www.skintastics.nl

May-Lin Scheffer  
Allround Huidtherapeut

−
Nhu-Y Nguyen

Allround Huidtherapeut
−

Angela Paalvast 
Allround Schoonheids- 

specialiste, Allround  
Huidtherapeut i.o.

−
Deborah Meulema

 Receptioniste/gastvrouw
−

Safak Yokolma-Kaymaz
Manager / Owner 

Skintastics 



UW HAARDEN SPECIALIST  
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36    
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffioenrotterdam.nl   

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

Uw open haard & kachelspecialist heeft 
alles op het gebied van sfeerverwarming en 

schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs in 
onze ruime showroom op het industrieterrein 
Prinsenland in Rotterdam of kijk vast even 

rond op onze website voor een indruk van ons 
assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN?  

KOM DAN NAAR:

DE GRIFFIOEN

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 



KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV Houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische

 kachels

• Sierschouwen

• Plateau’s

• Tuinhaarden



Het Open Huis Designcenter  
Newtonweg 18 |  Gorinchem |  T:  0183 218 008 |  info@next-outdoor.nl
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In 2012 realiseerde 
Gaay van der Linde haar 

droom door de grote, 
indrukwekkende houten 
deuren te openen van 

NOW The Moodstore in 
Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere 

producten op het gebied 
van Fashion, Living en 

Giving. Laat je omarmen 
en verassen door een 
wereld van muziek, 

emoties, geuren, weldaad 
en oogstrelende creaties. 

Bergse Dorpsstraat 53a  Rotterdam
010 - 418 42 33

now@nowthemoodstore.nl
www.nowthemoodstore.nl

Ervaar de unieke  beleving van NOW

IK WIL MENSEN  
BLIJVEN VERRASSEN

Laat je 
inspireren voor 

mooie
feestdagen!



"Ik geloof in de combinatie van verschillende 
producten en functies binnen een bepaald 
kader”, vertelt Gaay gepassioneerd. “Het 
begint allemaal bij de zo kenmerkende NOW 
sfeer die ik heb gecreëerd in de winkel. 
Alles – van muziek tot inrichting – sluit daar 
op aan. Dat het werkt, zie ik aan de klanten 
die binnenkomen; ze worden happy en 
geprikkeld door wat ze hier tegenkomen.”

Exclusieve 
producten
Van heerlijke huisgeuren 
en meubelen tot trendy 
mode en sieraden; je 
kunt het allemaal vinden 
bij NOW. “Je vindt hier 
bekende merken, maar 
ik ben ook altijd op zoek 

naar mooie, exclusieve producten. Hoe langer 
je hier rondloopt, hoe meer je ontdekt. Bijna 
iedere week komt er wel iets nieuws binnen, 
ik wil mensen blijven verrassen.” Ben je 
moe van alle indrukken? Dan kun je in de 
gezellige woonkeuken onder het genot van 
een kopje koffie of thee even bijkomen.

Ervaar de unieke  beleving van NOW
Klaar voor de feestdagen
Gedurende de maand december is 
NOW The Moodstore een paradijs 
voor kerstliefhebbers, de winkel 
wordt dan namelijk helemaal 
omgetoverd in een warme lodge 
in kerstsferen. “De 
feestcollectie is 
binnen, dus je kunt 
jezelf of een ander hier 
helemaal aankleden 
voor die heerlijke 
dagen. Daarnaast zijn er 
allerhande kerstartikelen 
en natuurlijk heel veel 
cadeaus, met o.a. een 
topper van een (parfum)fles met 
olijfolie.”

Een uniek cadeau
Op zoek naar een uniek cadeau? 
Dan ben je sowieso aan het goede 
adres bij NOW The Moodstore. “We stellen 
bovendien graag een kerstpakket op maat 
samen, ook last minute. Voor iedereen, zowel 
vrouwen als mannen, hebben we iets moois!”

BRUISENDE/ZAKEN

Tip: Je kunt je favoriete NOW producten nu ook bestellen via  
de webshop www.miinto.nl/shops/b-1452-now-the-moodstore.

Blijf op de hoogte via Facebook, 
Instagram en www.nowthemoodstore.nl



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA'S Annemiek Jansen - Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Pascale Dekker, 
Chantal de Visser
EINDREDACTIE Astrid Berkhout
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

CONTACT ROTTERDAM BRUIST 
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/rotterdambruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist 

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Rotterdam Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

win
ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Inhoud
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Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Twice as Nice en Now the Moodstore. Stuk voor 
stuk zijn, zij net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/DECEMBER



BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...



BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out... Alleen via social media Facebook & Instagram Bekijk hierop de steeds vernieuwende 
collectie prachtige oorbellen en andere sieraden bij Celine's Choice.
  

Bestel & volg Celine's Choice via Instagram  
@celineschoiceml & Facebook Celine's Choice

Ook op zoek naar bijzondere                     
Alleen via social media Facebook & Instagram Bekijk hierop de steeds vernieuwende 
collectie prachtige oorbellen en andere sieraden bij Celine's Choice.

Ook op zoek naar bijzondere

Bijzondere oorbellen?

• Elke week nieuwe items 
• Op=op 
• Musthaves voor jong & oud 
•  Betaalbare musthaves al vanaf 
 € 8,- tot € 15,-
• Vrouwelijk & Classy 
• Makkelijk te combineren 
• Items die je het hele jaar door 
 kan dragen 
• Leuke acties & winacties 
• Party seizoen komt er aan dus  
 veel diamantjes pareltjes veertjes  
 kwastjes zichtbaar bij onze items

Oorbel maan goudkleurig | € 12,50 Ketting 3-laags | € 10,- Party Mood zilver of goud | € 10,-

Wereldreiziger Natasja Burgers 
Temprano. Instagram: @Tassiejs bekend 
van Temptation Island draagt hier 
oorbellen van Celine's Choice. |  € 12,50

Kandidaat Rikki van Hollands 
Next Top Model 2018 | Oorbellen 
€ 12,50

Ook 

gezien in 

Temptation 

Island?
Celine's Choice
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December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 
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de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen



Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 
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Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Dress t o impress
LAAT JE VOORAL VERRASSEN  
DOOR ONS AANBOD

18



Twice as Nice is dé specialist op het gebied van kort gedragen, 
exclusieve designer kleding voor dames. Ook voor nieuwe gelegen-
heidskleding ben je er op het juiste adres. En natuurlijk worden ook 
de heren niet vergeten. Zij kunnen er hun smoking, rokkostuum en/of 
jacquet huren of kopen. Twice as Nice biedt voor ieder wat wils, in alle 
mogelijke stijlen.

de heren niet vergeten. Zij kunnen er hun smoking, rokkostuum en/of 
jacquet huren of kopen. Twice as Nice biedt voor ieder wat wils, in alle 
mogelijke stijlen.Dress t o impress
Een stukje historie
Twice as Nice is al sinds jaar en 
dag een begrip in Kralingen. In juli 
2011 kreeg Marijke van Dongen de 
kans om de winkel, gevestigd aan de 
Admiraliteitskade in Rotterdam, over 
te nemen. Haar goede vriendin Nicole 
voegde zich al snel bij haar, samen zetten 
zij zich voor 100% in voor hun klanten. 
In 2013 verhuisde de winkel 50 meter 
verderop naar een moderner pand in 
dezelfde straat.

Kort gedragen designerkleding
Bij Twice as Nice kunnen modebewuste 
vrouwen terecht voor kort gedragen 
designerkleding van bekende merken 

als Isabel Marant, Vanessa Bruno, Pauw, 
DKNY, Chanel, Patrizia Pepe, Marccain, 
Gucci en vele anderen. “Alle kleding wordt 
zorgvuldig door ons geselecteerd. Op deze 
manier kunnen wij een uitgebreide collectie 
kwaliteitskleding aanbieden tegen betaalbare 
prijzen. Onze collectie wisselt bovendien 
voortdurend, er is regelmatig weer iets 
nieuws.”

Gelegenheidskleding
“Voor dames hebben wij daarnaast 
een ruime keuze aan nieuwe gala- en 
cocktailjurken van o.a. de mooie merken 
Adrianna Papell en Rosera, en sinds kort ook 
damessmokings. Heren kunnen hier terecht 
voor smokings, jacquets en rokkostuums. 

BRUISENDE/TOPPER



Zowel voor huur als verkoop nieuw. Nieuw zijn 
verder prachtige velvet jasjes. Ook basic shirts van 
ons eigen label ‘Twice as Nice’ - verkrijgbaar in 
de kleuren wit, zwart, grijs en beige - mogen niet 
ontbreken.

Het complete plaatje
Bijpassende accessoires als tassen, schoenen, 
clutches en handschoenen, en zelfs panty’s en 

lingerie maken de outfit compleet. “Sieraden als 
ringen, armbanden en oorbellen hebben wij o.a. 
van de merken Ohlala, Charmins, Biba en Fushi. 
Wij zorgen dat je op en top gekleed de deur uit 
gaat.”

Luxe lifestyleproducten
Verrassend zijn de luxe lifestyleproducten die te 
vinden zijn in de winkel. “Denk aan geurkaarsen, 
bedlinnen- en roomsprays, bodylotions, 
bodyolie, liquid soaps, handcrème en nog veel 
meer in heerlijke geuren. Heerlijk om jezelf 
of een ander mee te verwennen. Ook leuk als 
cadeau voor de feestdagen, net als overigens 
onze cadeaubonnen.”

Kom binnen en 
DRESS TO
IMPRESS!



BRUISENDE/TOPPER
Huiselijke sfeer
De winkel van Twice as Nice heeft een frisse, 
moderne uitstraling. In de maand december zorgt 
een grote kerstboom voor een extra warme sfeer. 
Een huiselijke sfeer die sowieso al wordt gecreëerd 
door twee enthousiaste, modebewuste dames die 
duidelijk hart hebben voor wat ze doen. “Iedereen is 
hier welkom. Service staat bij ons bovendien voorop. 
Onze huurprijzen zijn inclusief alle toebehoren én 
eventueel vermaken om ervoor te zorgen dat alles 
als gegoten zit. Het is tevens mogelijk om buiten 
onze reguliere openingstijden een afspraak te maken. 
Sowieso nemen we alle tijd om jou een goed en 
eerlijk advies te geven. Uiteindelijk gaat het erom 
dat jij blij en tevreden weer huiswaarts gaat. Ken je 
ons nog niet? Dan willen we je vooral uitnodigen om 
snel eens bij ons binnen te lopen, veel mensen zijn 
verbaasd over wat ze hier aantreffen!”

Di. t/m vr. van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Za. van 11.00 uur tot 17.00 uur

Admiraliteitskade 91A Rotterdam
010-4131320
www.twiceasnice.nl

Di. t/m vr. van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Za. van 11.00 uur tot 17.00 uur



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

Wij zijn graag
uw dealer:
Meyer
Cardin
Tenson
Casa Moda
Calabria
Meantime
Fellows
Ledûb
Schiesser
Alan Red
Falke
Burlington
e.a.
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“Als echte dierenliefhebbers hebben wij er heel bewust voor gekozen 
geen levende dieren te verkopen”, vertelt Roos. “Zij krijgen hier niet de 
aandacht die ze verdienen en wij zijn tegen impulsaankopen.”

Natuurlijke voeding
Milan’s Diervoeding richt zich met name op honden, katten, knaagdieren, 
vissen en vogels. “We willen alleen het beste aanbieden en gaan voor 
kwaliteit. We verkopen hoofdzakelijk natuurlijke voeding (brokken, 
blikvoeding en vers vlees) en snacks op natuurbasis van vertrouwde 
merken. Lekker én gezond. Ook supplementen als hennep producten zijn 
te krijgen. Het welzijn van de dieren staat voorop. We staan verder bekend 
als het ‘Snoepwinkeltje van Schiebroek’ omdat we zo veel ‘snoep’, ook 
hypoallergeen, hebben voor specifiek honden en katten.”

Peppelweg 17-19a, Rotterdam  |  010-4185603  |  milansdiervoeding@gmail.com  |  www.milansdiervoeding.com

Gezonde, natuurlijke voeding
Roos Kreukniet en haar 

dochter Linda trokken 4 jaar 
geleden de stoute schoenen 
aan en openden de deuren 
van een diervoedingswinkel 

aan de Peppelweg in 
Rotterdam. De winkel werd 

vernoemd naar de kleinzoon 
van Roos, Milan, die net zo 

gek is op dieren als zijn oma 
en mama. hypoallergeen, hebben voor specifiek honden en katten.”en mama.

WIJ WILLEN HET BESTE  
BIEDEN VOOR DE DIEREN



Peppelweg 17-19a, Rotterdam  |  010-4185603  |  milansdiervoeding@gmail.com  |  www.milansdiervoeding.com

Gezonde, natuurlijke voeding
Samenwerking met dierenarts
“Een aantal keren per jaar komt dierenarts dr. Woof naar onze 
winkel zodat je heel voordelig je hond, kat of konijn kunt laten 
vaccineren. Je vindt hier ook speciale dieetvoeding van o.a. Royal 
Canin of Hill’s die normaal alleen bij de dierenarts te krijgen is.” 
Uiteraard kun je al je vragen kwijt bij Roos en Linda, zij geven je 
met plezier een persoonlijk advies. “Het is hier sowieso net een 
buurtwinkel, we nemen alle tijd voor de mensen.”

Extra service
Milan’s Diervoeding heeft geen webshop maar je kunt altijd via 
mail of telefoon je bestelling doorgeven, waarna je deze in de 
winkel kunt ophalen. Thuisbezorgen is eveneens mogelijk; dit 
is gratis in de wijk Schiebroek bij bestellingen vanaf € 10,-. Bij 
bestellingen onder € 10,- kost het € 2,50, zowel binnen als buiten 
Schiebroek. “En als je iets niet kunt vinden in de winkel, dan 
proberen we dat sowieso voor je te bestellen!”

vaccineren. Je vindt hier ook speciale dieetvoeding van o.a. Royal 

bestellingen onder € 10,- kost het € 2,50, zowel binnen als buiten 

voor je huisdier

MILAN'S DIERVOEDING

BRUISENDE/ZAKEN



Besjoer!

Tering. Ik hep t jullie forige maant fertelt, sonder dat ik d’r 
ondersoek for hep gedaan. Door stress gane we naar de klote, 
segt so’n ekspert. Joh, ik siet ’t gewoon om me heen, bij m’n 
dibbesse. We late ons door die basies en andre hotemehufters 
so opnaaie en afpeigere, dawwe d’r siek fan worre. Tof om te 
wete so flak for de feestdage. M’n tip: Laat al die opgefokte 
galbakke de pleurus krijge, denk an je eige en probeert met 
mekaar dese asociale, samelevink beter te make. Want wie 
benne de mega marzelaars? Presies, de rijke! Die hebbe in 
2018 weer meer poen bij mekaar gegraait, seg dat blaadje 
Kwoot!

Mense, ik ben ff uit logeere bij me moesie. Chantal wilt, ook al 
is d’r folop geseik op dese aartkloot, tog ‘n tweede spruit. Se 
vint me ’n deperessiefe meloot en wilt ff niks meer met mijn te 
make hebbe. An de ene kant wel lekker coel hoor! Geen 
gejengel, geen geouweteringhoer. Ach, in december kruipe 
mense tog naar mekaar toe? Dus ’t ken dan wel weer goed 
worre.  

Japie Bloemhof is de koosnaam van een “Rotterdammert”, die in de gelijknamige wijk op Zuid is geboren en getogen. Hij woont er nu 
samen met z’n vriendin Chantal. Japie was geen studiebol, dus pakt hij alle klussen aan, of dat nou in de haven is of als koerier. 
Japie ziet en beleeft dus veel. En daar heeft hij een eigen, ongezouten en vooral Rotterdamse mening over.

Worre nie  
apelazurus fan ’t brasse!

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

mense tog naar mekaar toe? Dus ’t ken dan wel weer goed 
worre.  

Bijna alweer 2019! Wort Trumpie Dumpie fake news? 
Gaat Rutte foetsie naar dat besjokke Brussel? En kenne 
we strakkies nog sonder gesteggel naar die bolhoede op 
dat eiland? In de hafe, waar ik feel rondkar, hebbe se er 
weinig fedussie in. Misschien mot ik wel de eerste 
droonkoerier worre, dan sjees je ofer alles heen! Afijn, 
gerse Kerst, appelflapse 2019 in, enne worre nie 
apelazurus fan ’t brasse! ;-) Besjoer!
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BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win
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Handlettering kom je steeds vaker overal tegen. In de horeca maar ook bij 
particulieren. Op krijtborden maar ook op kaartjes, labels en muren.
Houd je ook zo van die zwierige letters of houd je juist van strak en retro?
Maison7 ontwerpt en maakt teksten voor krijtborden en labels. 
Maar denk ook aan een persoonlijke tekst op doek of op een muur.
Een hal, keuken, toilet en kinderkamer zijn ruimtes die je leuker en 
bijzonder maakt met een handgetekende tekst. Denk ook aan een mooie 
tekst of favoriet liedje wat je terug laat komen in je interieur. 

Workshop volgen?
Ontwerp je eigen labels, verjaardagskaarten en tekstborden! We gaan  
tweeënhalf uur lang aan de slag met handlettering! Hierna weet je waar je 
op moet letten bij het tekenen van letters en hoe je een ontwerp maakt en 
uitwerkt. Vanuit mijn illustratieve/grafische kunstacademische opleiding 
en mijn ervaring als docent heb ik een workshop ontwikkeld met aandacht 
voor de grafische details en de opbouw van een compositie. Tegelijk leer 
je hoe je het mooiste resultaat kunt behalen voor het uiteindelijke echte 
werk!

Indira Zevenhuizen  
re-styled oude en vintage meubels 
en huisraad op haar “eigen wijze”. 

Met een mix van verschillende 
verftechnieken, stof, behang en 
handlettering in haar eigen stijl.

Voorschoterlaan 68 Rotterdam
010-2120127 of 06-33849067 
maison7rotterdam@gmail.com

www.maison7.nl

Workshop
handlettering

goed toe 
te passen 

Ook leuke producten met 
handlettering te koop

Handletteren? 
 
Ben je er ook zo gecharmeerd van, of wil je het leren?

Wil je dit ook leren?  
Kijk op mijn website voor de 

mogelijkheden, workshops of werken in 
mijn atelier onder begeleiding.



Binnenrotte 121, Rotterdam  |  010-4134344  |  info@salonbackstage.nl  |   www.salonbackstage.nl

Glamorous Hair  
   in December

De december 
maand breekt weer 

aan! Dat betekent 
vaak feestjes, 

kerstborrels en 
eindejaars feesten! 

Een heerlijke tijd 
om jezelf heerlijk 

op te tutten, mooie 
make-up te dragen 

en natuurlijk mag 
een feestelijke 

coupe daarin niet 
ontbreken!

Met goede haarstyling tools zoals een krul of 
stijltang creëer je thuis, met de juiste producten, 
je eigen glamour look. Maar heb je hulp nodig 
bij het bereiken van zo'n feestelijke party hair-do, 
kun je natuurlijk ook langs je favoriete haarstylist!

Onze stylisten helpen jou graag met het vinden 
van de juiste look, passende bij jouw party outfit! 
Een mooie up-do, of prachtig geföhnde waves, 
jij vraagt, wij creëren! Ook verzorgen wij voor jou 
graag de bijpassende make-up.

Maak op tijd jouw afspraak op 010-4134344 
en we will get this party started!!

TIP van Shirley: "Verzorg je haar extra goed 
tijdens deze koude maanden, bijvoorbeeld met 
een Colorshine Cellophanes behandeling. Deze 
proteïne bevattende treatment is een lipgloss 
voor je haar. Het geeft je haar glans en als 
extra kunnen we meteen je kleur opfrissen en 
versterken!"

Kijk eens op onze instagram voor inspiratie!  
@salonbackstage_
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Van Mossel Rotterdam, Autolettestraat 4, T: +31 10 452 23 22 (AMG Performance Center)
Van Mossel Rotterdam, Driemanssteeweg 40, T: +31 10 212 33 00
Van Mossel Gouda, Grote Esch 50, Moordrecht, T: +31 182 69 60 60
Van Mossel Rotterdam, Schuttevaerweg 20, T: + 31 10 298 39 33 (Service)

www.mb.vanmossel.nl
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De nieuwe A-Klasse
Just like you.

Vanaf

€ 30.687
Private Lease

€ 439*

Adv. 1-1 Nieuwe A-Klasse BRUIST.indd   1 07-11-18   14:23



Twice as Nice in Rotterdam is de 
specialist op het gebied van kort 
gedragen merkkleding en nieuwe 

gelegenheidskleding. 

In onze winkel aan de Admiraliteitskade 
bieden wij u een zorgvuldig geselecteerde 

en continu wisselende collectie aan.
Voor de dames hebben wij hoogwaardige en 
bijzondere luxe kleding, tassen, schoenen 
en gelegenheidskleding. Onder andere van  
Isabel Marant, Vanessa Bruno, Pauw, DKNY, 
Chanel, Patrizia Pepe, Marccain, Gucci en 

nog vele andere merken.

De heren kunnen bij ons terecht voor 
zowel verkoop als verhuur van jacquet, 

rokkostuum en smoking.
 

Twice as Nice is het platform waar 
modern en chique samenkomen.

 

Admiraliteitskade 91A Rotterdam
010-4131320

www.twiceasnice.nl

Twice as Nice verkoopt ook galajurken,  
cocktailjurken en damessmokings.

HUUR
vanaf  
€ 75,-

It's party time

Dress t o impress

Di. t/m vr. van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Za. van 11.00 uur tot 17.00 uur

cocktailjurken en damessmokings.

Kom binnen en  
DRESS TO
IMPRESS!
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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Gouden
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BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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32



BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com

feestdagen

9

10

11 12

8

7

8

Gouden
33



Pure luxe bij

Sani Resort is de thuisbasis van vijf meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels die wereldwijd worden erkend door toonaangevende 
reisorganisaties. In elk van de vijf hotels zijn zeer ruime suites voor 
mensen die gesteld zijn op topluxe en voor families natuurlijk. 
Met een tot drie aparte slaapkamers, ook met privétuin of privé-
zwembad en soms direct aan zee gelegen, luxueus uitgerust met 
exclusieve badkamerproducten. Pure luxe bij Sani Resort! 

Intiem en exclusief Sani Asterias
Stel je voor... Een elegant boetiekhotel 
gelegen aan een gouden zandstrand dat 
verleidelijk wacht bij het azuurblauwe 
water van de Egeïsche Zee. Elke luxesuite 
is speciaal ontworpen voor ultiem comfort 
en discretie, sommige op een domein 
van 500 m² en met privézwembad. In 
alle rust en met een uniek uitzicht op de 
Sani jachthaven is het genieten van de 
fi jne menu’s die Michelin-sterrenchefs 
voor u hebben bedacht. Een intiem diner 
met z’n tweetjes op het strand of in de 
privacy van de eigen suite behoort tot de 
mogelijkheden. In de spa met signatuur 
Anne Semonin wacht een exclusieve 
behandeling. Het Asterias team staat klaar 
om aan alle wensen van de gasten te 
voldoen. Harmonie is een perfect gevoel.

www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

Pure luxe bij Resort

NIEUW VOOR 2019 
Sani Suite Collection
De Sani Suite Collection tilt Sani Resort 
naar een ongeëvenaard niveau van 
service. Gasten kunnen hun vakantie 
volledig personaliseren. Hiermee laat 
Sani Resort de concurrentie, die ook 
suites aanbiedt, volledig achter zich. Sani 
biedt stijl, luxe en exclusiviteit, met zorg 
samengesteld en exclusief voor de gasten. 
Sani staat erom bekend de hoogste 
standaard van service aan zijn gasten te 
bieden. Met Sani Suite Collection wordt 
deze service nu naar een nog individueler 
niveau gebracht, speciaal ontworpen 
voor gasten die in geselecteerde 
suites verblijven. Gasten hebben de 
mogelijkheid om hun vakantie op maat te 

creëren volgens hun eigen wensen. 
Dit omvat onder andere de optie 
van een gepersonaliseerde minibar, 
vooraf geboekte diners & spa-
behandelingen, kinderopvang in 
de crèche, aangepaste activiteiten 
voor kinderen en families en 
gepersonaliseerde voorzieningen 
in de kamer, aangepast aan hun 
behoeften. Ook in de kamer zijn er 
opties op maat, zoals een keuze in 
kussens.
Deze ongeëvenaarde persoonlijke 
service is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat elk element van 
het verblijf van de gast echt 
buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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Gespecialiseerd in kleuren
Whoops gespecialiseerd is in kleuren. Maar 
natuurlijk kun je er ook terecht voor knippen, 
stylen en treatments. Alles natuurlijk in de 
relaxte sfeer die zo kenmerkend is voor Whoops. 
De klantenkring is een weerspiegeling van de 
multiculti samenstelling van de inwoners van 
de stad. De kapsalon heeft daarmee te maken 
met een enorme diversiteit aan mensen én alle 

Groenendaal 495 , Rotterdam  |  010-4119911  |  info@whoopskappers.nl  |  www.whoopskappers.nl

Kleur in haar is emotie
Betlem Taravilla, afkomstig uit een familie van kappers, kwam in 1994 voor de liefde vanuit 
Barcelona naar Nederland. In 2000 opende ze de deuren van Whoops in Rotterdam. 
Dankzij haar passie voor en toewijding aan het kappersvak, beauty en styling tilde ze de 
kapsalon naar een hoog niveau.

soorten haar. “De meesten komen hier al jaren”, vertelt 
Betlem enthousiast. “Je bouwt in de loop der tijd toch 
een band op met elkaar.”

Een persoonlijke look
Goed luisteren, dat is volgens Betlem - naast 
vakmanschap - essentieel als haarstylist. “We nemen 
alle tijd om te ontdekken wie jij precies bent en wat 
jouw wensen zijn, en adviseren je daarbij vanuit onze 
eigen deskundigheid. Stap voor stap creëren we samen 
een look die perfect 
aansluit bij jouw 
persoonlijkheid 
en lifestyle. Soms 
stimuleren we je 
om uit je ‘comfort 
zone’ te stappen 
omdat we ervan 
overtuigd zijn dat 
je zo nog mooier 
wordt. Het gaat 
er uiteindelijk om 

'Durf vrouwelijk te vernieuwen'
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Groenendaal 495 , Rotterdam  |  010-4119911  |  info@whoopskappers.nl  |  www.whoopskappers.nl

Kleur in haar is emotie
BRUISENDE/ZAKEN

jouw eigen identiteit te versterken, zodat jij het 
beste van jezelf kunt laten zien. Wij zijn volledig 
‘committed’ om te zorgen dat jij blij bent met het 
eindresultaat!”

Streven naar vernieuwing
“Wat we vandaag mooi vinden, kan morgen heel 
anders zijn. Ons team is constant in beweging. 
Om die reden zijn we ook lid van Het Spectrum, 
een onafhankelijke kring van haarkleurspecialisten 
in Nederland. We volgen trainingen en gaan naar 
beurzen en shows in binnen- en buitenland om 
op de hoogte te blijven van de laatste trends en 
technieken. Maar we innoveren ook zelf. Zo blijven 
we onszelf uitdagen en ontwikkelen.”

WE ZIJN CONSTANT  
IN BEWEGING
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LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralende

B&B de Zinken Gieter, Steenovenweg 6, Bergen op Zoom  

info@benbdezinkengieter.nl  |  www. benbdezinkengieter.nl

Kom tot rust in  

Bed & Breakfast  
De Zinken Gieter 

 

Het ademen van de Brabantse Wal en Zuider 

Waterlinie, de geuren van frisse weides met al zijn 

mooie glooiingen en landelijke uitstraling.  

Dichtbij onze B&B liggen mooie wandel-,  
mountainbike- en ruitteroutes door de bossen.  

Op loop- en fietsafstand kunt u cultuur opsnuiven in 
de historische binnenstad van Bergen op Zoom.      
B&B voor 2 personen met veel privacy, mogelijkheid 

tot paardenstalling. Wilt u ook uw bedrijf
presenteren in
Rotterdam 

Bruist?
Neem dan contact op en we komen 

graag bij u langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340
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Meso Hair
Zowel bij mannen als bij vrouwen worden goede resultaten behaald met Meso Hair. Deze behandeling 
kan helpen om haarverlies te voorkomen. Bij de behandeling Meso Hair wordt met kleine prikjes in de 
huid een vloeistof met bouwstoffen ingebracht op de plek waar dit nodig is. Deze stoffen bestaan uit 
mineralen, vitamines, aminozuren en co-enzymen en zorgen voor de stimulatie van de stofwisseling, 
neutralisatie van het overschot aan DHT (dihydrotestosteron) en de activatie van de bloedcirculatie.

Mesotherapie Hair is een succesvolle techniek voor mannen en vrouwen met dunner 
wordend haar. Door middel van injecties met een Mesogun worden kleine prikjes 
gegeven in de huid. De Mesotherapie zorgt ervoor dat de stofwisseling gestimuleerd 
wordt en de bloedcirculatie op gang komt. Dit is 100% natuurlijk.

BRUISENDE/ZAKEN

Last van steeds 
dunner wordend haar?

Meso hair behandeling 
Deze wordt uitgevoerd met een mesogun.  
Tijdens deze behandeling worden er kleine prikjes 
gegeven in de huid. De Mesogun kan perfect 
worden ingesteld op het huidtype en dosering 
van het in te brengen product. De Mesotherapie 
behandeling duurt ongeveer twintig minuten en 
wordt veelal als niet pijnlijk ervaren. Dit komt 
doordat de Mesogun ervoor zorgt dat iedere 
injectie met exact dezelfde kracht en op exact 
dezelfde diepte wordt uitgevoerd.

BOEK UW  

AFSPRAAK  

ONLINE!



Last van steeds 
dunner wordend haar?

Aelbrechtskade 63-64, Rotterdam 
06-10902891  |  info@maisoncosmetic.nl 

www.maisoncosmetic.nl

Bij Maison Cosmetic  
kunt u terecht met al  
uw huidproblemen. 
Wij werken met de  
nieuwste technologie  
en blijven ons innoveren 
op het gebied van 
huidverbetering en 
verjonging en kunnen 
daardoor moderne 
behandelingen zoals:

 MICRODERMABRASIE 

MICRONEEDLING 
MESOTHERAPIE 

L.E.D. LICHTTHERAPIE 

FILLERS 

PEELING

E-LIGHT ONTHARING

LIPOLYSE

Voor zowel mannen als vrouwen  
en met elk huidtype, dus ook de 

donkere huid en elke leeftijd.  
Om te zorgen dat u en uw huid 

in goede handen zijn, werken wij 
uitsluitend met huidtherapeuten  

en cosmetische specialisten.  
Zo profiteert u altijd van persoonlijke 

aandacht en deskundigheid.



We beginnen op de fi ets. ‘Paris à Vélo’ bestaat al 
even, maar de thematochtjes zijn uitgebreid. 
Deskundige gidsen leiden je langs charmante, 
verkeersarme straten. De meest populaire tour is 
‘Coeur de Paris’. Maar heel origineel is ‘Paris Villages’ 
waarbij je minder bekende plekjes van de stad 
bezoekt. De uitstap duurt telkens drie uur en wordt 
afgelegd in een heel rustig tempo met diverse haltes. 
Een leuke manier om Parijs 'te doen'.

December, de maand van tijd maken voor elkaar en familieuitstapjes. Laat de 
kerstboom thuis voor wat het is en breng de feestdagen eens anders door. Bruist
zet enkele tips op een rijtje om Parijs op een speciale manier te ontdekken.

Laten we ook de Batobus niet vergeten. Dat zijn 
waterbussen met 8 haltes aan de Seine. Je bent 
op wandelafstand van de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals het Musée d'Orsay of de 
Eiffeltoren. Minder duur dan een taxi of een 
bateau-mouche, veel leuker bovendien en je 
hebt geen last van de fi les!

Wist je dat er een wandelroute door Parijs loopt? 
Tussen het Bois de Boulogne en het Bois de 
Vincennes bevindt zich een 19 kilometer lang 

Een ander fantastisch bezoek: een romantisch, dol komisch 
ritje met een 2-pk'tje over de Champs-Elysées. De 2CV is een 
cultwagen en hét symbool van de French touch. Dit icoon 
speelt tegenwoordig de hoofdrol in een reeks stadstours waarbij 
je met een privéchauffeur langs onbekende plekken rijdt. De 
chauffeur spreekt Engels en Frans, voorziet fotostops en geeft 
tips voor restaurants, bezoeken, een avondje uit, et cetera. 
Jij leunt lekker relaxed achterover op de achterbank en geniet 
ondertussen van al het moois waar jullie langs komen.

maar dan andersParijs
Meer informatie over Parijs
vind je bij Kristof Holidays.
03 666 33 49
www.goeiweer.be

WIST JE 
DAT ER EEN 
WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?

BRUIST/REIZEN

wandelpad dat met bescheiden 
rode en gele stippellijnen is 
aangegeven op de straat-
lantaarns. Hier ontdek je niet 
alleen enkele verborgen plekjes 
van de stad, maar ook haar 
idyllische karakter. Je komt 
langs Russische blokhutjes van 
de Expo van 1870, het Musée 
Rodin, een 19de eeuwse 
pagode, de Jardin des Plantes 
en zelfs door een wijngaard 
in het Parc de Bercy!

Een buurt waar je ook heerlijk kan rondslenteren is 
Les Buttes aux Cailles, vlakbij de Place d'Italie. 
Het is een soort van klein dorpje binnen Parijs, met 
cafeetjes, designerwinkels, enz. Ook in Les Abbesses, 
tussen Pigalle en Montmartre, kun je wandelen in 
kleine straatjes met een aangename en ontspannen 
sfeer. Bovendien zijn de winkels er open op zondag.

Als je te vroeg in het Gare du Nord bent voor je 
terugreis met de Thalys, profi teer er dan nog even 
van om naar de Indiase buurt te gaan. Vlak naast 
het station vind je een lange straat met Indiase 
kledingwinkels, eethuisjes en voedingswinkels.

maar dan anders
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

2018 is bijna voorbij en wat is het snel gegaan.
Weet jij nog wat je plan voor het afgelopen jaar 
was?

Elk jaar zijn we bezig met het jaar dat gaat komen. Het doel van 
Nederland Bruist is altijd ‘groeien’ geweest. Begonnen in 2006 en 
vanaf dat moment alleen maar doorgroeien. 

Oorspronkelijk zijn we gestart als franchiseformule, maar in 2012 
hebben we het plan opgevat om alleen met edities in eigen beheer
door te groeien. En gegroeid zijn we!

Vanaf dit jaar komen we maandelijks in 33 regio’s uit en er staan 
alweer 3 nieuwe regio’s op de planning om in maart voor de eerste 
keer te verschijnen.

Om die groei te realiseren zijn we volop bezig om de afdelingen uit te 
breiden. Nieuwe vormgevers, contentmanagers, bezorgers en media 
adviseurs.

Daarnaast hebben we onze franchiseformule vernieuwd en zoeken we 
topverkopers, die op zelfstandige basis nieuwe regio’s willen opstarten.

Ons doel is om in 2019 naar de 40 regio’s door te groeien.

Groei jij met ons mee?

Meer weten?
Check de vacatures op www.nederlandbruist.nl

Wat verwacht jij van 2019?
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Mending Hands  |  Kortenaerstraat 24A, Rotterdam 
danie@mendinghands.nl  |  06-24973320  |  www.mendinghands.nl

Geef deze feestdagen 
ontspanning cadeau.

Speyertherapie, intensieve kortdurende 
lichaamsgerichte therapie. 
Voor diegene: 
die in korte tijd écht patronen willen doorbreken;
die in hun leven écht veranderingen willen doorvoeren.

•  Met een Burn-out.
•  Met depressieve klachten.
•  Die zichzelf niet kan zijn.
•  Die zich emotioneel niet of slecht kan uiten.
•  Die moeite heeft met nee zeggen.
•  Die onvoldoende voor zichzelf opkomt.
•  Die het anderen steeds naar de zin maakt. 
•  Die steeds maar het gevoel heeft zich keer op 

keer te moeten bewijzen.
•  Met relatie- of seksuele- problemen. 
•  Met terugkerende problemen op het werk. 
•  Met terugkerende verschijnselen van    

overspannenheid.
•  Met lichamelijke aandoeningen, die ondanks   

behandelingen steeds terugkeren of verplaatsen. 

Psychologe Caroline Dekker biedt ook Counseling,  
Rouw -en Trauma verwerking. Aangesloten bij het NVPA, 
RBCZ & SCAG een vergoeding van de kosten door 
uw ziektekostenverzekering kan tot de mogelijkheden 
behoren!

Koraalrood 153, Zoetermeer  |  06-22180976

www.caroline-dekker.nl

ZIT JE NIET 
LEKKER IN JE VEL?

Bij Nelly's Haarmonie kunt u terecht voor
moderne coupes voor

dames, heren en kinderen
Met en zonder afspraak en voldoende gratis 

parkeerruimte. Maak nu een afspraak online!

Peppelweg 66-A, Schiebroek  |  010 - 422 60 20
info@nellyshaarmonie.nl  |  www. nellyshaarmonie.nl

HAAL NU 

EEN CADEAU

BON!

Fijne feestdagen en een goed 2019



Rotterdam bruist. De welvaart groeit. De keuzemogelijkheden zijn enorm 
in supermarkt en op internet voor eten, drinken, vakanties, sport, spel 
en amusement, Netflix, Youtube en vele TV-kanalen. De faciliterende 
digitalisering in het leven neemt exponentieel toe met meer informatie, 
gemak en contacten. Maar groeit ook ons welzijn?

COLUMN/JERRY MENDESZOON

Kies voor overwinning  
in uw leven 

Leiden al die vele keuzes met een druk bestaan de mens niet af van waar 
het echt om gaat? Steeds meer mensen hebben last van depressie, stress, 
burnout, relatieproblemen en verborgen verslavingen en verliezen daarmee 
hun bestemming en doel in het leven uit het oog. 

Ieder mens heeft talenten gekregen van God om stap voor stap de eigen 
bestemming te bereiken, goede keuzes te maken, anderen te helpen.  Dat 
ontdekken geeft pas echte voldoening en vult pas echt de geestelijke en 
emotionele leegte in iemands hart.

Victory Outreach kent de weg naar overwinning.  Ook om van verslavingen 
af te komen: verborgen of niet. Bel of e-mail ons wanneer u er eens over 
wilt praten of kom een keer langs. December is een uitstekend moment 
om te kiezen voor veranderingen in uw leven met een goede start in het 
nieuwe jaar. Als meer Rotterdammers hun bestemming bereiken, zal 
Rotterdam echt gaan bruisen

 
Jerry Mendeszoon
Senior Pastor

R O T T E R D A M

Wij hebben vier dochters, allemaal 
geboren Rotterdammers. Wij zijn in 

1995 naar Rotterdam verhuisd.  
Wij zijn hierheen gekomen omdat 

wij de toestand van de verslaafden 
op het toenmalige Perron Nul zagen. 
Wij voelden de roepstem van God om 
iets te doen, om een verschil uit te 

maken. Zo is de Victory Outreach kerk 
in Rotterdam begonnen. Het is geen 

gemakkelijke weg geweest, maar 
ik kan mij heel goed vinden in het 

wapen van Rotterdam: Want je wordt 
slechts sterker door strijd.

Jerry & Xannelou Mendeszoon

Mijnsherenplein 9, Rotterdam
010 - 4665905

info@vorotterdam.nl
www.vorotterdam.nl
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...



Steenbok 22-12/20-01

Je staat er deze maand niet alleen 

voor, je krijgt de nodige steun van 

de mensen om je heen. Zo kun je 

met een gerust gevoel in je hart 

een nieuwe richting inslaan. 

Waterman 21-01/19-02

Je bent voorzichtig, maar dat kun 

je beter zijn dan dat je de verkeerde 

stappen neemt. Zo voorkom je 

een misstap en dat is gunstiger 

dan je denkt. 

Vissen 20-02/20-03 

De laatste maand van het jaar, 

maar ook dan is het nog nodig om 

met je beide benen op de grond te 

blijven staan. Durf de feiten onder 

ogen te zien. 

Ram 21-03/20-04

Deze maand staan de sterren ontzettend 

gunstig! Je pakt alle moeilijke opdrachten 

aan en je rondt deze ook nog eens goed af!

Stier 21-04/20-05

Er liggen ontzettend veel mogelijkheden 

voor je. Laat je niet afl eiden en behaal de 

doelen die je voor ogen hebt. Raak niet 

overstuur als je wat geruchten over jezelf te 

horen krijgt.

Tweelingen 21-05/20-06

Sta deze maand ook open voor de hulp 

van andere mensen. Al wat extra is kun 

je namelijk goed gebruiken. 

Kreeft 21-06/22-07
Doe geen dingen waarvan je weet dat het 

niet goed zit, dit is zonde van je tijd. 

Probeer gewoon eens iets nieuws!

Leeuw 23-07/22-08

Deze maand trek je conclusies 

door bepaalde zaken te bekijken 

van een afstand. Zo kun je met 

nieuwe plannen het nieuwe jaar in. 

Kom op voor je eigen rechten.

Maagd 23-08/22-09

Je neemt beslissingen die je 

anders nooit zou nemen. Het is 

niet altijd even makkelijk, maar ga 

af op je gevoel, dat is het beste 

wat je kunt doen. Je bent jaloers 

op anderen die er fris uitzien, 

maar jij kunt dat ook als je wilt!

Weegschaal 23-09/22-10

Je zult een spannend aanbod 

tegenkomen dat zal leiden tot 

nieuwe mogelijkheden. Vertrouw 

op jezelf en handel vanuit jouw 

gevoel. Wees niet onverschillig en 

help mensen in nood.

Schorpioen 23-10/22-11

De laatste maand van het jaar is 

alweer aangebroken. Gebruik dit 

om alle voor je uitgeschoven 

plannen alsnog uit te voeren. Doe 

dit in alle rust. Het is nu geen goed 

moment voor investeringen.

H O R O S C O O P
BOOGSCHUTTER 23-11/21-12
Wees eerlijk als iemand om je 
mening vraagt. Duidelijkheid is 
niet alleen voor jezelf, maar voor 
iedereen beter.

Meer weten? 
T 013-571 99 13

E SERVICEDESK@HITPROFIT.NL

ENERGY

INSURANCE

TELECOM

Voldoet uw bedrijf aan de eisen 
van de Wet Milieubeheer? 
Voorkom een forse boete: doe de 
gratis scan op hitprofit.nl.

WIJ HELPEN EN ADVISEREN ONDERNEMERS

BIJ DE INKOOP EN VERDUUZAAMING VAN

FACILITAIRE ZAKEN.

HIT PROFIT IS HÉT ONAFHANKELIJKE
INKOOP- EN KENNISCOLLECTIEF. 

Meer weten? 
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perfectie
tot in detail

wij maken alles
100% op maat

Uw ideale kast op maat
Kasten 100% op maat gemaakt. Dat is ons motto 

en daar staan wij al meer dan 25 jaar om bekend. 
Een inloopkast een schuifdeurkast of toch liever 
een boekenkast laten maken? Wij helpen u bij 
het samenstellen van uw ideale kast. Bezoek 
onze showroom en ervaar al onze mogelijkheden. 
Graag tot ziens in onze showroom!

Jens de Graaf

Gerard Burgerlaan 7 in Vlaardingen (Woonboulevard Hoogstad)

www.degraafkasten.nl

KASTEN OP MAAT VOOR ELKE RUIMTE
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Ondernemers hebben elke dag veel te doen, en 
de administratie bijhouden kan zeer tijdrovend 
zijn. Bij Grand Financial Boekhouders bieden 
we een uitgebreid pakket boekhoudkundige 
diensten aan, van het indienen van uw 
aangiften tot volledige verzorging van uw 
boekhouding. En dat voor zeer scherpe 
tarieven! We staan altijd voor u klaar om u van 
dienst te zijn zodat u een goede basis hebt voor 
uw beslissingen en u zich kunt concentreren 
op waar u goed in bent; het leiden van uw 
onderneming.

Wilt u een geheel vrijblijvend gesprek over onze 
diensten, bel voor een afspraak naar 
010-7371248 of 06-10500682 of stuur een 
email naar john@grandfi nancial.nl

WIJ ZIJN ER 
VOOR U!

PUPILLENSTRAAT 75 TE ROTTERDAM
INFO@GRANDFINANCIAL.NL 
010-7371248  |  06-10500682
WWW.GRANDFINANCIAL.NL

UW VOLLEDIGE BOEKHOUDING EN AANGIFTEN 
VERZORGD VANAF € 59,- (EX. BTW) P/MND

BOEKHOUDER 
NODIG?



December is voor ons altijd met uitstek de maand om de balans op te maken 
en terug te kijken op het afgelopen jaar. En wat was het een geweldig jaar. 
We hebben een super zomer gehad! Niet alleen qua weer, maar ook wat het 
werk betreft. We hebben er hard voor moeten werken, maar de resultaten 
zijn er zeker naar. En dat kan ons alleen maar vervullen met dankbaarheid.

Dat brengt ons op de volgende gedachte, zoals heel mooi verwoord in  
het nummer “the circle of life” en dan denken wij vooral aan de zin  
“you never take more than you give”. 
Iets waar wij volledig in geloven. Maar wat moeten wij dan een hoop 
teruggeven aan deze wereld. Buiten onze commerciële doelstelling hebben 
we natuurlijk ook onze sociale beweegreden om dit werk te doen. 

Wij willen mensen graag op weg helpen. Wij hopen dan ook dat onze 
uitzendkrachten een stapje verder komen en met plezier voor ons aan het 
werk gaan. Sommigen houden er een vaste baan aan over en anderen 
net even wat meer geld om het leven iets makkelijker te maken. Want uit 
ervaring weet ik dat leven met weinig geld in deze maatschappij erg moeilijk 
is. Wij willen iedereen een kans bieden op een betere toekomst. Door 
eerlijk te zijn tegen de mensen waar wij mee werken en hen met respect te 
behandelen, hopen wij iets terug te geven aan het leven. En misschien gaat 
het in 2019 wel zo goed dat we dan nog meer voor onze doelgroep kunnen 
betekenen. 

Graag wensen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen! 

COLUMN/IN4WORK

Goudsesingel 22, Rotterdam   

010-2298221
christina@in4work.nl  

The circle of life
Wat gaat de tijd toch snel… Vorig jaar hadden we de officiële 
opening van ons nieuwe pand aan de Goudsesingel 22 in 
Rotterdam. Daar zijn we nu dus alweer ruim een jaar iedere 
dag hard aan het werk. En ja, het voelt al een beetje als thuis. 
Natuurlijk zijn wij ook druk in de weer met de kerstversiering, 
kerstpakketten, kerstkaarten en natuurlijk het uitzenden.

In4work is een laagdrempelig 
uitzendbureau met een landelijke 

spreiding. Al ruim 35 jaar bieden we 
werkgevers concrete oplossingen 

voor hun specifieke personeelsvraag 
en zoeken we voor kandidaten 

naar kansen en uitdagingen op de 
arbeidsmarkt. Dat doen we op basis 
van een persoonlijke benadering en 
een schat aan kennis en ervaring. 
In4work staat voor uitzenden en 

payrolling.

Toegankelijk karakter
Die laagdrempelige opzet is overigens 
een bewuste keuze. Gewoon omdat 

het past bij In4work, bij onze 
bedrijfscultuur, onze ambities en 

onze manier van werken. We willen 
een betrokken en flexibele HR-

dienstverlener zijn. Werkgevers en 
kandidaten de aandacht geven die 

ze verdienen. Daarom kozen we ooit 
voor overzicht, voor korte lijnen en 

voor vestigingen met een toegankelijk 
karakter. Dat zorgt voor tastbare 

resultaten, dus dat houden we zo!

Op zoek naar tijdelijk personeel, in diverse branches: 
van schilders tot schoonmaak? Wij helpen u graag!  
Bel 010-2298221
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KERSTCROSTINI MET 
CRANBERRYCOMPOTE
Ingrediënten voor 8 stukken  |  25 minuten
175 gr cranberry’s (vers of uit de diepvries) - 3 eetl suiker
snufje tijm - 75 ml sinaasappelsap - 8 sneetjes ciabatta brood 
handje sla - 8 plakjes gerookte kalkoenfi let - 200 gr brie

Bereiding
Doe de cranberry’s met de suiker, de tijm en het sinaasappelsap in 
een pannetje en verwarm dit 10 minuten. Als de cranberry’s kapot 
springen, roer je het mengsel goed door en laat daarna afkoelen. 
Rooster de sneetjes brood in de oven of in de pan. Verdeel een 
beetje sla erover en beleg ze daarna met een plak kalkoenfi let en 
een stuk brie. Schep wat cranberrycompote er op en serveer ze op 
een mooi bordje. 
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HERTENBIEFSTUK MET 
PADDENSTOELEN
Ingrediënten voor 4 personen  |  45 minuten
600 gr aardappels - 200 gr snijbonen in stukjes
30 gr kruidenboter - peper en  zout - scheutje melk - 1 sjalot
400 gr paddenstoelen - scheut balsamicoazijn - 4 (herten)bief-
stukken op kamertemperatuur - alfalfa om te garneren

Bereiding
Kook de aardappels in een pan met water circa 15 minuten en de 
snijbonen circa 10 minuten. Stamp de aardappels samen met de 
kruidenboter, peper en zout en de melk. Schep de snijbonen erdoor 
en houd warm. Snipper het sjalotje en fruit in een grote pan. Voeg 
de paddenstoelen toe en roerbak 5 minuten. Voeg balsamicoazijn 
toe. Kruid de biefstukken met peper en zout. Schroei de biefstukken 
aan beide kanten dicht met een beetje boter. Drie minuten voor 
rare, vijf minuten voor medium en acht minuten voor well done.

Winzer Krems Grüner Veltliner 
Tradition € 8,99
Bleek gele kleur. Frisse geur van groene appels en 
wit fruit. Sappige smaak met frisse zuren, abrikozen 
en appels.

Calusari Pinot Noir
€ 5,99
Fraaie neus waarin vers roodfruit en caramel de 
boventoon voeren.

www.slijterijpoot.nlwww.slijterijpoot.nl
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KERSTCROSTINI MET 
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HERTENBIEFSTUK MET 
PADDENSTOELEN
Ingrediënten voor 4 personen  |  45 minuten
600 gr aardappels - 200 gr snijbonen in stukjes
30 gr kruidenboter - peper en  zout - scheutje melk - 1 sjalot
400 gr paddenstoelen - scheut balsamicoazijn - 4 (herten)bief-
stukken op kamertemperatuur - alfalfa om te garneren

Bereiding
Kook de aardappels in een pan met water circa 15 minuten en de 
snijbonen circa 10 minuten. Stamp de aardappels samen met de 
kruidenboter, peper en zout en de melk. Schep de snijbonen erdoor 
en houd warm. Snipper het sjalotje en fruit in een grote pan. Voeg 
de paddenstoelen toe en roerbak 5 minuten. Voeg balsamicoazijn 
toe. Kruid de biefstukken met peper en zout. Schroei de biefstukken 
aan beide kanten dicht met een beetje boter. Drie minuten voor 
rare, vijf minuten voor medium en acht minuten voor well done.

Ingrediënten voor 4 personen  |  40 minuten
500 ml volle melk - 125 ml slagroom - 1 stokje vanille - 35 gram 
maizena - 100 gr suiker - 1 eidooier - klontje boter - 2 appeltjes in 
stukjes - 1 theel kaneel - 3 eetl rozijnen - 75 gr mariakoekjes

Bereiding
Doe 350 ml melk en de slagroom in een pannetje en verwarm.
Schraap het vanillestokje uit en voeg dit toe. Roer de maizena, 
suiker en 150 ml melk in een kom door elkaar. Klop ook de eidooier 
er door. Voeg het mengsel met ei en maizena toe aan de melk in het 
pannetje. Breng al roerende met een garde aan de kook. Zet het 
vuur uit en laat het mengsel afkoelen. Verhit een beetje boter in 
een pan en bak de stukjes appel met de kaneel. Schep de rozijnen 
erdoor. Verkruimel de koekjes over de bodem van glaasjes en 
verdeel het roommengsel erover. Garneer met de appel met rozijnen.
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MINI BROCCOLITAARTJES GLAASJE APPELTAART
Ingredienten voor 6 stuks  |  20 minuten + 25 minuten oventijd
6 plakken deeg voor hartige taart - 150 gr broccoli, in kleine roosjes
2 eieren - 125 ml slagroom - peterselie - 50 gr roquefort kaas
 
Materialen: Taartvormpjes
 
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat de plakjes deeg ontdooien. 
Kook de broccoliroosjes 3 minuten voor in een pan met water en giet 
ze af. Leg een plak deeg over een taartvormpje en druk het overtollige 
deeg eraf. Prik wat gaatjes in de bodem. Klop de eieren los met de 
room, peterselie en de kaas (peper en zout toevoegen is niet nodig 
door de sterke smaak van de kaas). Verdeel de broccoli over de 
taartvormpjes en giet wat van het eimengsel erover. Bak de mini 
quiches ongeveer 25 minuten in de oven.

Toso Moscato Spumante Dolce
€ 5,99
Fris zoete mousserende wijn

www.slijterijpoot.nlwww.slijterijpoot.nl

De wijntips bij de recepten zijn van

Geen
verzend-
kosten 

De wijntips bij de recepten zijn van

Geen
verzend-
kosten 
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Nieuwe verzorgingslijn -en stylingslijn van Previa
Previa is 100% vegan, zelfs de verpakking is biologisch afbreekbaar.  

De geur aroma's komen voort uit bestanddelen in de verzorging/styling.  
Er zijn meerdere series beschikbaar. Previa heeft ook een mannenlijn.  

Deze lijn bestaat uit meerdere producten.  
Een 3 in 1 shampoo, een verfrissende lotion en een wax en of gel.  

KinderkapsalonKinderkapsalon

De geur aroma's komen voort uit bestanddelen in de verzorging/styling. 

Straatweg 42C Rotterdam  |  010-8480459  |  info@kapsalon-ginius.nl | www.kapsalon-ginius.nl
Openingstijden: di, wo en vr 09.00 - 18.00 uur, do en za 09.00 - 17.00 uur.

De leukste kapsalon van Rotterdam!
Ook voor papa's en mama's

KinderkapsalonKinderkapsalon GINIUS

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

STEIGERHOUTEN 
MEUBELS VOOR 

PARTICULIEREN EN 
BEDRIJVEN

WONEN

AUDIO/ TV MEUBELSEETTAFELS

WIL JIJ JE EIGEN 

EVENT 
PROMOTEN?
PLAATS HET GRATIS IN 

BRUIST!
Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.



WIL JIJ JE EIGEN 

EVENT 
PROMOTEN?
PLAATS HET GRATIS IN 

BRUIST!
Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.



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




