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ONZE BEHANDELINGEN
• PlexR/Fibroblast
• 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). 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 - 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

FIBROBLAST 
 1 zone € 299,-



Hoe werkt het?
Het PUREBEAU FIBROBLAST apparaat produceert 
aan het uiteinde van de fibroblast applicator een kleine 
plasmatische flits. De flits springt vervolgens over op de 
huid en laat het verdampen, er ontstaat een klein puntje  
ter grote van een micromillimeter. Het puntje minimaliseert 
de huid en de directe omgeving.

Verschillende puntjes worden strategisch geplaatst en 
afhankelijk van het gebied wordt er een patroon gekozen. 
Het gevolg van deze strategische plaatsing is dat de  
puntjes de overtollige huid zichtbaar verminderen.

Na de behandeling
1 of 2 dagen na de behandeling kan er zwelling ontstaan. 
Na 5 tot 7 dagen laten de korstjes op de wond los en 
verdwijnen ze. Lichte roodheid is na uiterlijk 3 weken 
verdwenen.

Liften en corrigeren zonder te snijden. Geschikt voor diverse 
zones in het gelaat en op het lichaam. De Fibroblast applicator 
geeft een Plasmatische flits, waardoor de overtollige huid 
zichtbaar verminderd.

Ooglift zonder operatie 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 

VOOR

NA

FIBROBLAST 
 1 zone € 299,-

Het resultaat
De huid is aanzienlijk strakker, de fibroblast zorgt voor een snelle en littekenvrije 
genezing, de elasticiteit van de huid is verbeterd. Naast de behandeling van een 
strakkere huid ook bruikbaar voor het verwijderen/verminderen van pigmentvlekken.

 



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 verrassen 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



"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 

Ervaar de unieke  beleving van NOW
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.

Een uniek cadeau
Op zoek naar een  
uniek cadeau? Dan 
ben je sowieso aan het 
goede adres bij NOW 
The Moodstore. Voor iedereen, 
zowel vrouwen als mannen, 
hebben we iets moois!”

BRUISENDE/ZAKEN

bekende merken, maar ik ben 

Laat je 
inspireren 

de sfeervolle 
winkel!

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

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



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA'S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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. ©2019 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
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Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Rene Verhagen en 
Whoops. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI



BODY BOUTIQUE

Afslanken zonder hongergevoel
NewFigure biedt u een dieet aan met een unieke werking, 
zodat u zonder hongergevoel kunt afslanken. Uw spiermassa 
wordt niet aangetast. U wilt immers afslanken zonder zorgen 
en toch gezond blijven eten. 

Bij NewFigure kunnen we iedereen begeleiden met afvallen, 
van licht overgewicht tot obesitas. Wij maken een programma 
op maat! Uw persoonlijke voedingscoach bespreekt met u 
hoeveel weken er nodig zullen zijn om uw streefgewicht te 
behalen zodat het hele afslank traject inzichtelijk gemaakt 
wordt. Uiteraard kunnen er factoren zijn, waardoor u sneller 
of langzamer zult afslanken.

Om u volledig van dienst te zijn hebben we tevens op 
onze website een webshop ingericht voor producten van 
NewFigure.

www.bodyboutique.nl/webshop

Balsa 165, Dordrecht  |  06-47136864  |  www.bodyboutique.nl

MEER WETEN?  KIJK OP  WWW.BODYBOUTIQUE.NL of bel voor  een afspraak  06-47136864

NewFigure Dordrecht
Gezonde voeding aangevuld met 
amino voedingssupplementen

Body Boutique is nu ook met het 
NewFigure dieet gestart om nog 

meer variatie aan te bieden in 
gezond en veilig afvallen.

NewFigure is een afslankmethode 
van gezond eten in combinatie 

met amino voedingsupplementen. 
Daarbij gebruikt u ook de Total 

Body Cleanse, een kruiden/
mineralenpreparaat die het afvallen 

ondersteunt.

12



Definitief ontharen
Ontharen met de nieuwste IPL / SHR technologie
Beauty-Tech werkt als een van de eerste specialisten met de nieuwe 
SHR technologie. SHR staat voor Super Hair Removal. Door het unieke 

Ultra VPL systeem bevat elke flits een reeks 
micropulsen. De absorptie van warmte wordt 
vele malen beter gecontroleerd dan bij de 
oudere IPL technologie. Oververhitting van de 
omliggende huid wordt hierdoor vermeden en 
alle energie komt effectief in het haarzakje. 

Een groot voordeel van deze nieuwe technologie ten opzichte van 
oudere IPL methodes is dat meer verschillende huid- en haartypen, 
zoals bijvoorbeeld de donkere huid, behandeld kunnen worden. Daarbij 
voelt u bij deze nieuwe methode nóg minder van het flitsen en duren de 
behandelingen korter!

Hyaluron Pen
De nieuwe age-loving treatment zonder naald!
Met de hyaluron pen kunnen we meerdere zones aanpakken en 
behandelen, zo is de hyaluron pen perfect voor het natuurlijk opvullen 

van de lippen en rimpels! Hyaluronzuur is 
een lichaamseigen stof welke de huid soepel 
en elastisch houdt, maar in de loop der jaren 
neemt deze af. De hyaluron pen is zonder 
naald, en wordt op de huid geplaats waar we 
het hyaluron inschieten met een luchtdruk pen. 

De UltraShape Power 
De complete oplossing voor niet-invasieve body contouring.
Als antwoord op de groeiende vraag naar vetverwijdering zonder operatie 
bieden wij de UltraShape Power aan. Een veilig, pijnloze behandeling 

en alternatief voor liposuctie. Het is een 
lunchpauze behandeling en zal -afhankelijk 
van de grootte van het te behandelen gebied- 
tussen de 1 en 2 uur duren.

Balsa 165, Dordrecht  |  06-47136864  |  www.bodyboutique.nl

Balsa 165, Dordrecht  
06-47136864

www.bodyboutique.nl

Go For Results

Body Boutique is een beauty- 
en afslanksalon die houdt 

van 'n professionele aanpak. 
Wij zijn gespecialiseerd in 

anti aging, huidverstrakking, 
afslank en figuurcorrectie 

behandelingen. In de 
bijzonder luxe wellnesshuis 
beautysalon in Dordrecht 

kunt u terecht voor een breed 
scala aan exclusieve beauty 

behandelingen.

~
Cryolipolyse, lipolyse, slimmig 

treatments, anti-aging 
treatments, SHR definitief 

ontharen, Velashape, 
Ultrashape en Afvallen met 

NewFigure. ~
Body Boutique is nu ook met 
het NewFigure dieet gestart 
om nog meer variatie aan te 
bieden in gezond en veilig 
afvallen. NewFigure is een 

afslankmethode van gezond 
eten in combinatie met amino 

voedingsupplementen.~

NewFigure Dordrecht
Gezonde voeding aangevuld met 
amino voedingssupplementen

Ultra VPL systeem bevat elke flits een reeks 
micropulsen. De absorptie van warmte wordt 
vele malen beter gecontroleerd dan bij de 
oudere IPL technologie. Oververhitting van de 
omliggende huid wordt hierdoor vermeden en 
alle energie komt effectief in het haarzakje. 

Een groot voordeel van deze nieuwe technologie ten opzichte van 

van de lippen en rimpels! Hyaluronzuur is 
een lichaamseigen stof welke de huid soepel 
en elastisch houdt, maar in de loop der jaren 
neemt deze af. De hyaluron pen is zonder 
naald, en wordt op de huid geplaats waar we 
het hyaluron inschieten met een luchtdruk pen. 

en alternatief voor liposuctie. Het is een 
lunchpauze behandeling en zal -afhankelijk 
van de grootte van het te behandelen gebied- 
tussen de 1 en 2 uur duren.
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CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, 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 verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat

14



SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad



must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1
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must haves

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#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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www.damendrukkers.nl



Het draaibaar kastsysteem van Van der Ven biedt ongekende 
mogelijkheden…
De Inzetkast is een stevige houten kast, gevat in een stalen 
frame, waardoor deze kast niet zal gaan doorzakken of 
schranken, zelfs niet bij zijn maximale belading van 75 kilo. 
Geplaatst op een kogeltaatslager draait de kast verbazend 
soepel. En vrij van uw vloer, alsof hij over uw vloer zweeft.

De inzetkast past altijd, een stelling die wij durven te beweren 
na al de jaren dat wij deze kasten leveren.

Opbergproblemen?
Wij bedenken graag met u
een maatoplossing! 
Aarzel niet.
Bel ons vrijblijvend op

076-5021879

Kijk op 

handigekasten.nl
voor meer informatie over:
• Inzetkast
• Slaapkamerkast
• Zolderkast
• Knieschotkast
• Dubbele ordnerkast
• Computermeubel

Wij bedenken graag met u

Bel ons vrijblijvend op

076-5021879

handigekasten.nl
voor meer informatie over:

• Dubbele ordnerkast

“Ideaal voor in
          de trapkast!”



BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigst voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  ‘Ik zal heel mijn leven van je houden’.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.

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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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

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



Maak kennis met 
Salon Backstage!

Het team bestaat uit jonge, ambitieuze en
gepassioneerde topstylisten die hun gasten in de 
watten leggen tijdens hun kleur of knip behandeling.

Zij vertalen kwaliteit en liefde voor haar naar een unieke, 
gepersonaliseerde  behandeling met altijd voorafgaand 
een uitgebreid, persoonlijk advies. Hierdoor gaat iedere 
vrouw of man zelfverzekerd en happy de deur uit!

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

Begin het nieuwe jaar met een 
kennismaking met Salon Backstage! 

Salon Backstage is gevestigd aan 
de Binnenrotte in het hart van 

Rotterdam. In 2019 bestaat de 
salon 10 jaar! Eerst onder de naam 

Salon B, daarna onder de vlag
van Backstage. 

In de salon bevindt zich tevens een browbar met 
gecertificeerde browstyliste. De salon is voorzien van 
ligbedden voor tijdens de wasmassage, een aparte 
color zone en een gezellige koffiecorner met heerlijke 
verse variaties van koffie en thee. Met uitgebreide 
openingstijden (doordeweeks tot 20.00 uur geopend) en 
openstelling het gehele weekend is er altijd plek voor 
jouw op maat gemaakte kleur en/of knip behandeling. 

Meer weten over de mogelijkheden?  
Bel de salon voor een vrijblijvend 
advies met één van de topstylisten.



Besjoer!

Tering. Benne tog door de knietjes. Ik wou geen tweede kind, 
door alle ellende op dese aartkloot, Chantel wel. Maar we 
benne alletwee enigst kind en omdat we wete wat de nadele 
benne, gane we tog for ‘n broertje of sussie for die kleine. Ik 
houd jullie op de hoogte! Toen ik die ferhale hoorde ofer dat 
we in 2019 meer krijge, dag-ik; daar hep ik geen fedussie in. 
En tereg. Enersjie, ziekekoste, studere, alles wort duurder.  

Ook de btw. Dusse, met die ekonomiese groei, schiete we 
geen jota op. Ja, de maatjes fan onse opperhotemetoot, de 
superrijkerts en de multienetionals. Maar de rest mot ook in 
2019 sappele. Selfs de tweeverdiennerds redde ’t niet meer. 
En assie uit de ww komp en je wort zzp’ert, zoas ikke, dan 
ben je ineens niet meer werkloos. Ook al hebbie nada. Nou, 
de meeste ferdiene ook geen klote, na ‘n hele dag en avond 
buffele. En maar hope dat de klant blijf. Maar poen for ’n 
fersekering assie ziek ben, of potte for ’n ouwe dag. No Wee 
Gossee. 

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.

“Ut sal m’n tijd wel dure”
COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

De nieuwe armoeie-lijers komme eran. En assie in ‘n 
winkel werk, waarse spulle ferkope, die se self niet 
kenne betale, omdat se 1875 bruutoo, verdiene finden 
de basies 1% meer al plentie. Dan is ’t for mijn apies. 
Ook met ‘t miljeu hoor! We gane naar de gallemiese! 
Want ook as-die hotemetoten van die slappe afsprakies 
make, dan gebeurt ’t nog nie. En mense, die ’t miljeu 
gezeik finde, omdat-se niks wille ferandere, benne, 
folges mijn, de grootste fijande. Ut sal m’n tijd wel dure, 
seg m’n oma steets. Hoe sit da-bij jullie? Tog ’n jofel 
2019! Besjoer!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

 AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

D

Kom op de Nationale Tulpendag 
ook naar de opening van het 
tulpenseizoen. Op de Dam in 
Amsterdam vindt de offi ciële aftrap 
van het tulpenseizoen plaats, 
georganiseerd door Nederlandse 
tulpenkwekers. In een speciaal 
aangelegde pluktuin op de Dam 
kan iedereen gratis tulpen plukken. 
Met deze feestelijke actie barst het 
tulpenseizoen los. Naast de 
pluktuin zijn er talloze verrassingen 
en acties. Er zijn meer dan duizend 
tulpen in alle kleuren van de 
regenboog die vanuit Nederlandse 
veilingen wereldwijd de weg naar 
de vaas vinden. De tulp is daarom 
een echt visitekaartje van Holland.
19 januari 2019
www.tulpentijd.nl

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT
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All kinds of strenght
De nieuwe GLE geeft een heel nieuw beeld van een SUV. Hij is intelligenter, oplettender en attenter dan ooit.
Zijn onderstel strijkt oneff enheden in het wegdek glad, zijn infotainmentsysteem leert elke dag meer over uw 
voorkeuren en zijn comfortsystemen herkennen wanneer u zich wilt ontspannen. 
Vanafprijs incl. rijklaar maken: € 82.356,-

Van Mossel Mercedes-Benz is gevestigd in Rotterdam en Gouda: www.mb.vanmossel.nl

Type: V167 Model: GLE min.:161 max.: 214 l/100 km: 6,1 km/l: 16,4 l/100 km: 9,4 km/l:10,6

Adv. 1-1 Nieuwe GLE BRUIST.indd   1 05-12-18   15:39



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. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrown.nl
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.nl 
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.nl

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en
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BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.nl
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.nl
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.nl
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www.lancome.nl
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Beleef  het bakkersvak bij

Meester Patissier en 
Meester Boulanger 

Robèrt van Beckhoven 
is bekend van 

tv-programma’s als
Heel Holland Bakt 

en beroemd om zijn 
brood en patisserie. 
In zijn open bakkerij 
met winkel, cursus-
lokaal en restaurant

in de voormalige 
leerfabriek in 

Oisterwijk, laat hij je 
alle aspecten van het 
bakkersvak beleven. 

Zien, ruiken, proeven, 
ervaren en genieten!

Robert JE ZIT NIET STIL: EEN GROEIEND 
BEDRIJF IN OISTERWIJK, MEERDERE 
BAKBOEKEN EN EEN ROL ALS JURYLID 
IN VERSCHILLENDE TV-PROGRAMMA’S. 
EN ER IS NOG MEER NIEUWS… 
Klopt, we gaan de grenzen van Brabant over! 
Eind 2018 openden we al een kiosk met to-go-
producten in Leidschendam en in de loop van 
2019 volgt daar ook nog een grote open bakkerij. 
Net als bij ons moederbedrijf in Oisterwijk, 
kunnen mensen hier straks al onze producten 
kopen en door grote glazen wanden zien hoe 
onze bakkers alles op ambachtelijke wijze 
maken. 

EN JE STAAT IN HET THEATER MET
EEN ‘THEATRALE FOODEXPERIENCE’? 
Ja, maar wel echt als bakker hoor. Zie het 
als een kennismaking met ons familiebedrijf 
op locatie, waarbij er natuurlijk ook van alles 
te proeven valt! We raden het publiek dan ook 
aan om van tevoren geen al te grote maaltijd 
te nuttigen...

BRUISENDE/BN’ers

Beleef  het bakkersvak bij
WAT VIND JE NU HET LEUKST VAN ALLES? Mijn kennis en 
liefde voor het vak delen met iedereen die dat maar leuk vindt. En 
de zo diverse manieren waarop we dat in ons bedrijf met z’n allen 
doen. In de bakkerij krijgen mensen letterlijk een kijkje achter de 
schermen, in mijn magazine Meesterlijk deel ik vier keer per jaar 
de lekkerste seizoensrecepten en tijdens onze cursussen leren 
zowel professionals als thuisbakkers op toegankelijke wijze meer 
over het vak. Zo hebben we nu ook een themacursus waarin we 
aan de slag gaan met mijn favoriete opdrachten van dit seizoen van 
Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN
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de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN
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Ik leef, beweeg en adem Rotterdam.  
De stad die mij inspireert door de dynamiek 
en diversiteit aan mensen, culturen en alle 

soorten haar.

Onze multiculturele klantenkring eist van 
ons excellentie in haarstyling. Ik ben gek op 
kleur en gek op mensen. Het kappersvak 

stroomt door mijn aderen. Met liefde, 
passie en toewijding sta ik hier en ben ik er 
voor jou om je te adviseren en de mooiste 
kapsels te creëren. We zijn 7 dagen per 

week open. Dit is Rotterdam.  
Whoops in de Stad.

Wat we vandaag mooi vinden, kan 
morgen ECHT anders zijn. Ons team is 
constant in beweging, volgt én creëert 

veranderingen. Daarom is Whoops lid van 
Het Spectrum (een onafhankelijke kring 
van haarkleurspecialisten). Volgen wij de 

beurzen en shows in binnen- én buitenland 
en ontwerpen eigen collecties.

Betlem Taravilla 
(Art director Whoops)



KLEUR IN  
HAAR  

IS EMOTIE

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

WIL JE DE PASSIE VOOR 
VAKMANSCHAP ERVAREN? 

MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK EN 
BEL 010-4119911

Haarstylisten & haarspecialisten
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar



Victory Outreach Rotterdam is een groeiende kerkgemeente, die midden 
in Rotterdam staat om vele mensen bij te staan. In 2018 zijn vele 
Rotterdammers geholpen van hartverscheurende naar hartverwarmende 
situaties.

COLUMN/JERRY MENDESZOON

Een Kerk met  
Hart voor Rotterdam 

Ook voor 2019 staat Victory Outreach klaar om met veel toewijding en 
focus weer mens en maatschappij van dienst te kunnen zijn met hulp 
van God.

Victory Outreach gelooft dat God iets bijzonders gaat doen in Rotterdam en 
in haar families. Door God te zoeken, te volgen en in zijn naam anderen te 
helpen, volgt herstel, rust, liefde, blijdschap en groei in levens, niet alleen 
persoonlijk, maar ook in families en gemeenschap.

Victory Outreach is ontstaan als kerk die zich bekommert om mensen 
die zijn vastgelopen in de maatschappij.  Tegenwoordig bereikt Victory 
Outreach met dezelfde boodschap van hoop, liefde, genade en rust ook 
verschillende mensen die gebukt gaan onder depressies, verborgen 
verslavingen, gebroken relaties, ziekte en ander leed. Het gaat niet om 
traditie en religie, maar een verlangen om met God een nieuw leven te 
beginnen.

Bel of email ons wanneer u er eens over wilt praten of kom een keer langs. 
2019 is een goed moment om te kiezen voor veranderingen in uw leven.

 
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

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar
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LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijf

EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.

lief
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Vakwerk   voor een eerlijke prijs

Professionals
 “Het schilderwerk is echt mijn corebusiness. 
Inmiddels neem ik zelf geen kwast meer in de hand 
en concentreer ik me op de organisatie. Ik werk echter 
al jaren samen met professionals die ik blindelings 
vertrouw en waar ik mijn handen voor in het vuur durf 
te steken. Gezamenlijk leveren we vakwerk voor een 
eerlijke prijs.”

Deskundig advies
Schilderen (binnen en buiten) behoort tot de 
mogelijkheden, maar ook latex rollen en spuiten, 
behangen, stuken en het vervangen van glas en 
kozijnen. “We geven vanuit onze expertise bovendien 
graag een stuk advies, o.a. met betrekking tot 
materiaal- en kleurgebruik.” 

“Het contact met de mensen vind ik persoonlijk 
het leukste”, vertelt René enthousiast. “Ik ben 
oprecht geïnteresseerd en praat met iedereen.”

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 
met professionals. Voor zowel bedrijven

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leiden 

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

 
“De klant is koning”

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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Vakwerk   voor een eerlijke prijs
Streven naar tevreden klanten
De professionals van René Verhagen Schilderwerken 
klaren vakkundig en snel de klus. “En altijd met een 
‘klant is koning’ mentaliteit. Het houdt niet op als het 
werk gedaan is; mochten mensen naderhand nog tegen 
iets aanlopen, dan lossen we dat zo goed mogelijk op. 
Onze klanten moeten gewoon helemaal tevreden zijn.”

Ook buiten kantooruren
“Voor bijvoorbeeld scholen, dokters- en tandarts-
praktijken - die de hele dag door in bedrijf zijn - zijn wij 
ook beschikbaar buiten kantooruren. We komen om 17.30 
uur binnen en zorgen dat we om 8.00 uur weer weg zijn.” 
Dat is pas service!

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

Professionals
 “Het schilderwerk is echt mijn corebusiness. 
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graag een stuk advies, o.a. met betrekking tot 
materiaal- en kleurgebruik.” 

“Het contact met de mensen vind ik persoonlijk 
het leukste”, vertelt René enthousiast. “Ik ben 
oprecht geïnteresseerd en praat met iedereen.”

BRUISENDE/ZAKEN
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perfectie
tot in detail

wij maken alles
100% op maat

KASTEN OP MAAT
www.degraafkasten.nl



Centrale transactieverwerking van alle uitgaven in de kantine
• Touch kassa (koop/huur) voor elke verenigingskantine
• Cashless afrekenen met ledenpas of tag o.b.v. incassomachtiging
• Ook betaalwijzen iDEAL, PIN, contant (voor gasten)
• Kassa met bonprinter, lade, optie PINapparaat

Centrale transactieverwerking van alle uitgaven in de gratis ledenwebshop
• Jaarlijkse contributie
• Diverse bijdrage(n)
• Sportkleding, huur materialen etc.
• Alle kantinebestedingen (ouder/kinderen)

Het iDEALnet betaalcentrum zorgt automatisch voor wekelijkse / maandelijkse en jaarlijkse 
(verzamel-)facturen en volautomatisch debiteurenbeheer incl. herinneringen (WIK).

Wij zoeken voorzitters/penningmeesters die de service aan hun leden willen verhogen en 
af willen van de arbeid voor het innen van gelden en het bijhouden van Excell lijstjes etc.

Administratiepartner iDEALnet betaalcentrum: 

Ria Mureau - Murlen dienstverlening VOF
T (085) 2734910 E murlen@murlendienstverlening.com

www. m ur lend iens tve r len ing .com

iDEALnet betaalcentrum

LEDENFACTURATIE- EN INCASSEERSERVICE

Betalingsverwerking van alle bestedingen in de kantine en online via de ledenwebshop

All-in abonnement voor verenigingen (incl. touch kassa en ledenwebshop)
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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?



Na een grote groei in 2017 en 2018 groeit de Nederlandse economie ook in 
het jaar 2019 stevig door. Dit is duidelijk terug te zien op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. In alle sectoren neemt het aantal banen toe en ook in de 
schoonmaakbranche stijgt de vraag naar personeel. Dus mocht je jouw 
voornemen om willen zetten in resultaat, dan is nu het moment om de stap 
te zetten.   

Vergeet het versturen van tientallen sollicitaties waarbij je Curriculum Vitae 
en motivatiebrief op de stapel belanden en je vervolgens niets meer van een 
werkgever hoort. Bij In4Work Rotterdam houden wij van een persoonlijke 
benadering en nemen wij de tijd voor een goed gesprek. Samen met jou 
brengen wij jouw wensen op werkgebied in kaart, om vervolgens hard op 
zoek te gaan naar een passende functie in de schoonmaak. Ook na plaatsing 
houden wij graag contact om je te helpen je werk zo goed mogelijk te 
doen. Ervaring is geen vereiste, gemotiveerd zijn en het hebben van een 
aanpakkersmentaliteit wel. 

Wij hebben een groot aanbod in Rotterdam en Noord-Holland en dit aanbod 
kan per dag variëren. Mocht er op het moment van inschrijven geen werk 
voor je zijn, dan kan morgen de telefoon gaan met de vraag of je aan de slag 
kunt. Het zoeken van schoonmaakwerk is nog nooit zo makkelijk geweest! 

COLUMN/IN4WORK

Goudsesingel 22, Rotterdam   

010-2298221
christina@in4work.nl  

Laat je goede voornemen  
slagen bij In4Work Rotterdam!
Het nieuwe jaar staat gelijk aan een frisse start. Van het oude is op 
31 december symbolisch afscheid genomen en goede voornemens 
worden vol enthousiasme gevormd. Voor veel mensen is een van 
die goede voornemens een nieuwe stap op werkgebied. In4work 
Rotterdam helpt jou graag dit goede voornemen te laten slagen!

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!

Overtuigd om van 2019 een professioneel succes te maken? 
Aarzel dan niet en pak de telefoon en bel ons op 010-2298221.
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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

Mending Hands  |  Kortenaerstraat 24A, Rotterdam 
danie@mendinghands.nl  |  06-24973320  |  www.mendinghands.nl

Genieten van een 
welverdiende massage?

 |  Kortenaerstraat 24A, Rotterdam

Door haar fysiotherapeutische kennis en kennis in 
verschillende massage methodes spitst zij de massage  
toe op jouw klachten en zorgt zij ervoor dat je weer 
klachtenvrij de massagestudio verlaat. 

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974

Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

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

MILAN'S DIERVOEDING

Dan ben je bij Milan’s diervoeding 
aan het juiste adres! Wij houden 
rekening met honden met allergieën. 
Wij verkopen allerlei soorten hypo-

Wat als je hond
een allergie heeft?

allergeen voedingen voor 
uw hond, daarnaast 
verkopen wij ongelooflijk  
veel soorten kauwartikelen  
en ander snoep, wat  
allemaal exclusief is.
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Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974

Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  



Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

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

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

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

 Wij danken
al onze klanten

voor de samenwerking 
in 2018 en wensen 

iedereen een geweldig 

2019!




