
's-Hertogenbosch 
bruist!

Liefde
is...

FEBRUARI 2019 WWW.ROTTERDAM-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!ROTTERDAM



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

Permanente Make-up

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 vermindert.

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
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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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neemt u mee in een 
verrassende wandeling door 
emoties, geuren, weldaad en 

oogstrelende creaties.

NOW brengt u in de MOOD voor alles 
dat het leven zo leuk maakt.

NOW werkt samen met Global 
Moodmakers en kan u terzijde staan 

in het vervullen van al uw woonwensen.

Zittend in onze robuuste en sfeervolle 
woonkeuken komen ideeën tot leven.

Ook verzorgt NOW spraakmakende 
events, die altijd in het teken zullen 

staan van een bijzondere MOOD.
Laat u verrassen en inspireren in 

deze unieke omgeving.

NOW The Moodstore, het adres voor:
handgemaakte keukens

fashion
lederen vloeren en wanden

living en giving
inspirerende woonideeën

gadgets
home fragrances

Bergse Dorpsstraat 53a  Rotterdam
010 - 418 42 33

now@nowthemoodstore.nl
www.nowthemoodstore.nl

Laat je 
inspireren in 
de sfeervolle 

winkel!

LIVING

FASHION

GIVING

Verrassend, uniek & inspirerend

Elke eerste zondag van de maand open!

    Tip: Bestel NU je favoriete NOW producten via
    www.miinto.nl/shops/b-1452-now-the-moodstore.



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 huid- 

verbetering 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.

MESO BB GLOW
MESO BB GLOW is een gezichtsbehandeling  
waarbij een mooie egale kleur wordt gecreëerd.  
De behandeling helpt littekens als gevolg van acne 
te herstellen, bevorderd tevens de teint van de huid, 
hetgeen resulteert in een heldere, stralende huid.

De MESO BB glow microneedling behandeling is 
geschikt voor mannen en vrouwen, en voor alle 
huidtypes.

Een laag  Semi-permanente BB serum wordt in de 
huid gebracht om je een natuurlijk ogende basis 
te geven die een bepaalde tijd blijft zitten. Deze 
behandeling zal je huid  voorzien van een lichte tot 
matige dekking om je vlekjes, roodheid en donkere 
oogcirkels te verbergen.

Een MESO BB Glow Treatment is een veilige en 
intensieve huidbehandeling die kan helpen bij 
het verminderen van het voorkomen van sproeten 
en het verlichten van uw huid. Het helpt ook 
bij huidverkleuring veroorzaakt door acne en 
veroudering van de foto of ouderdomsvlekken. 

NIEUW  
BB LIPS
Een lichtgekleurde micropigmentatie die de 
lipkleur benadrukt en het effect van volle, mooi 
geaccentueerde lippen teweegbrengt.

Het serum hydrateert, voedt en regenereert de huid 
van de lippen en maakt ze soepel. Een prachtig 
lipstick-effect dat maximaal drie maanden meegaat! 
Een ideaal aanbod voor vrouwen die hun lippen 
willen uiten. En een alternatief voor vrouwen die 
denken aan permanente lip-make-up.



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 Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Chantal Dekker
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.

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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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Now the 
Moodstore en Beautiful me by Eileen. Zij geven je maar al te 
graag een kijkje in hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

12



BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.



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. 

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 katten met allergieën. 
Wij verkopen allerlei soorten hypo-
allergeen voedingen voor uw kat,  
daarnaast verkopen wij ongelooflijk 
veel soorten kauwartikelen en ander 
snoep, wat allemaal exclusief is.

Wat als je kat
een allergie heeft?



Het creatieve met het nuttige verenigen!                
De zorg omtrent ons milieu en wat er aan te doen, ligt ten grondslag aan 
het idee voor mijn atelier. In mijn atelier vind je alleen maar spullen die 
zoveel mogelijk van afval, afgedankt of rest materiaal zijn gemaakt. Mijn 
basismaterialen komen dan ook vaak van de kringloop en marktplaats of 
uit mijn eigen afvalbak!

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

oud bijzet 
kastje

juiste wijze 
bewerken

een herboren 
bijzet kastje

Meubels/woonaccessoires 

upcycled? 

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

mogelijkheden, workshops of werken in 
mijn atelier onder begeleiding.

Heb je nu zelf ook een stoel, tafel of kastje dat je nog een tweede 
leven wilt geven? Maar zie je op tegen het werk, rommel, materialen 
aanschaffen of heb je nog niet zoveel zelfvertrouwen? Kom dan naar mijn 
atelier op de Voorschoterlaan 68 in Rotterdam.

Daar kun je onder mijn begeleiding, met mijn professionele gereed-
schappen, zonder rommel thuis aan je meubel werken. Koffie en thee 
staan voor je klaar. Nota Bene, wist je dat het klussen aan je meubel 
heel ontspannend en therapeutisch werkt!
Voor meer informatie zie www.maison7.nl



EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win
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trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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Het perfecte plaatje
Aileen Marbus wilde als dochter 
van twee ondernemers al langer 

iets voor zichzelf beginnen. 
Toen ze in aanraking kwam met 

permanente make-up, was ze 
meteen verkocht. Ze volgde 

verschillende opleidingen op dit 
gebied en onlangs opende ze 
haar eigen salon Beautiful me 
by Aileen in een fijne, rustige 

omgeving aan de rand van het 
centrum van Rotterdam.

iets voor zichzelf beginnen. 
Toen ze in aanraking kwam met 

permanente make-up, was ze 
meteen verkocht. Ze volgde 

verschillende opleidingen op dit 
gebied en onlangs opende ze 
haar eigen salon Beautiful me 
by Aileen in een fijne, rustige 

omgeving aan de rand van het 
centrum van Rotterdam.

PERSOONLIJK 
ÉN PROFESSIONEEL



“Ik kan mijn creativiteit helemaal kwijt in dit werk”, 
vertelt Aileen enthousiast. “Daarnaast ben ik heel 
precies en secuur in mijn werk. Ik ga net zo lang 
door tot het helemaal klopt.”

Zo natuurlijk 
mogelijk
“Mooi gevormde 
wenkbrauwen tekenen 
je gezicht. Het is steeds 
weer een uitdaging om 
de wenkbrauwen te 
creëren die het beste 
passen bij jouw gezicht. 
Daarbij streef ik naar een 
zo natuurlijk mogelijke 
uitstraling. Door alles 
zorgvuldig uit te tekenen 
en uit te meten werken 
we toe naar het perfecte 
plaatje. Het is geweldig 
om te zien hoe blij je 
mensen daarmee kunt 
maken.” 

06-34959377  |  aileenmarbus@gmail.com  |    beautyfulmebyaileenrotterdam 

Het perfecte plaatje
Swiss Color
“Met een speciale machine breng ik pigment aan in de 
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Advies
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hier snel op je gemak voelt. Er is niemand die na jou zit te 
wachten, we hebben alle tijd.” Bij Aileen word je dus niet 
alleen professioneel maar ook persoonlijk geholpen!
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

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

DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!
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DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!

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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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). Wij volgen 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 & kleurspecialisten
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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 wilt, leidt 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!

Gladde wand? 

Verschillende soorten stucwerk
• Glad stucwerk
• Sierpleister (spachtelputz, rustiekputz of granol)
• Schuurwerk
• Spackspuitwerk
• Behangklaar stuken
• Sausklaar stuken
• Tegelklaar stuken

Er zijn verschillende redenen waarom u kiest 
voor stucwerk. In de eerste plaats geldt het als 
fi nishing touch van uw ruwe muur of plafond 
en zorgt een fraaie afwerklaag voor een mooie 
uitstraling van wanden en plafonds.
In de tweede plaats kunt u voor stucwerk 
kiezen, omdat het de thermische isolatie 
bevordert en het een brandvertragende en 
vochtwerende werking heeft.

interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wilt, leidt tot 
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Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

Wil je weten wat René voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.
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Gemotiveerd en betrouwbaar
“Ervaring is niet noodzakelijk. Bij ons kan bijna iedereen die 
binnenloopt, aan de slag. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent 
en van aanpakken weet, dan is er altijd wel iets te doen. Je leert het 
werk veelal ‘on the job’. We doen er alles aan om betrouwbare krachten 
te vinden; ik heb zelf in de schoonmaakbranche gewerkt en weet uit 
ervaring hoe vervelend het is als mensen niet op komen dagen.”

Persoonlijke benadering
“We onderscheiden ons door onze persoonlijke benadering. Onze 
werkgevers en kandidaten zijn voor ons belangrijk, we zijn betrokken 
bij het werk. Daarnaast hebben we verstand van de doelgroep én van 
het schoonmaakwerk. Dankzij de korte lijnen zijn we bovendien zeer 
flexibel. We zijn 24 uur per dag bereikbaar en we kunnen snel handelen 
als dat nodig is. Wat de vraag ook is, we nemen de tijd om een passende 
oplossing te vinden. Uitzenden is onze passie.”

COLUMN/IN4WORK

Goudsesingel 22, Rotterdam   

010-2298221
christina@in4work.nl  

Uitzenden is onze passie
IN4WORK Rotterdam levert tijdelijk personeel in verschillende 
branches, maar is gespecialiseerd in de schoonmaakbranche. 
“In deze branche heb je te maken met ongeschoold en praktisch 
geschoold personeel. Wij verzorgen vaak de communicatie tussen 
werkgever en kandidaat, we helpen hen elkaar te ‘verstaan’.”

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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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA

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?
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Besjoer!

Tering. Rotjeknor is hot segge se. Nou ff nie. Alle popsterre 
kiese for 020! Froeger ginge se naar Ahoy en de Kuip, waar  
ut eerste stadionkonsert in Holland was. Organiesator  
Mojo, nu eigedom fan ‘n sooitje jenke, uit Los Engelos, hat 
bij de renofatie fan de Kuip in 1994 plentie eise. So wert  
de oferkappink korter, omdat de hoge installasies fan de 
popbends d’r andus niet inginge. Toen ut fertig was, boekte 
Mojo allenig nog maar de Arena en Gelredome en saten wij in 
de rege en de drup. En latur, ook toenne Ahoy was verbaut, 
ging allus naar Siggo Doom en Afas Life, ook gekog door 
dieselfde jenke. 

Maar Rotjeknor self maakte d’r ook ‘n sooitje fan, hoor! Met 
Watt, Urban Culture Podium in de Maassilo en Waturfront. 
Musieksentrums, die allemaal mislukte. Tientalle miljoenen 
hep dat 010, dus wij met se alle, gekost. En nu is d’r nog geen 
klote. 

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.

“Sterre en WOF, wij in
     010 ferdiene dat-nie”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

Bedank hotemetoten fan ut stadhuis! Se benne daar tog 
al antie-kulttuur, waardoor musikante nu afhankelijk 
benne fan rijke stinkers as Van de Vorm, die met Woort 
& Daad, musieksentrums opset en ook ut kollektiegebou 
fan Boimans hep geschok. 

Toen die sterre nog naar Rotjeknor kwame, kwam 
d’r ‘n Walk of Fame op de Schiedamsedijk. Meer as 200 
sterre sette hullie jatte in ut beton. Maar ut mos weg 
naar Suit. Nou ben ik van Suit, maar ut plekkie naast  
ut busfiaduc fan ut Suidplein, mot bedag sijn door 
weselose. En d’r legge d‘r maar 50. Nu wille se 60 stene 
of truggefe an de sterre, of ferkope. Mense stoppe met 
die onsin!! Geeft de WOF ook maar an 020. Wij in 010 
ferdiene dat-nie. Enne, waar benne, die andre 100 teguls 
geblefe? Besjoer! 
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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

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

Kom 
binnen en  
DRESS TO
IMPRESS!

Laat je verrassen 
   door ons aanbod
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangt een unieke collectie van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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Is een unieke, intensieve 10-daagse lichaamsgerichte 
therapie. Ben je vastgelopen in je werk (burn-out), 
relatie, heb je terugkerende privéproblemen, of zit je in 
de knoop, dan is dit wellicht dé oplossing voor jou.

Het gaat om terugkerende problemen, die al vaak jaren 
geleden zijn ontstaan. Caroline werkt onder andere 
met gevoelens en emoties. De veranderingen die dit 
teweegbrengt, komen vanuit het gevoel. Het resultaat is 
dat je vrijer wordt en echte vrije keuzes leert maken.

HET IS DUS NIET veranderen door het krijgen van goede 
adviezen of inzichten. Deze veranderingen komen meer 
vanuit het verstand. Deze therapie zorgt ervoor dat hoofd, 
hart en buik gaan samenwerken.
In een vrijblijvend een voorgesprek gaat Caroline samen 
met jou na of de klachten te verhelpen zijn met deze 
manier van werken.

Ook Counseling, rouw-en traumaverwerking en 
gespecialiseerd in HSP.

Koraalrood 153, Zoetermeer  |  06-22180976

www.caroline-dekker.nl

Is een unieke, intensieve 10-daagse lichaamsgerichte 

Speyertherapie

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

Ontdek de nieuwste lijn van 
Koleston Perfect Me+.

Onze puurste kleuren ooit.
PPD/PTD vrij en minder kans 

op allergie tegen haarkleuring.

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvandaag,
morgen en iedere

overmorgen.

Ik hou van jou,
VALENTIJNSDAG

je moet ervan
houden!

Liefde,
VALENTIJNSDAG



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
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LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid

perfectie
tot in detail

wij maken alles
100% op maat

KASTEN OP MAAT
www.degraafkasten.nl
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Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
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 Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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 aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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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



Ingrijpen op het onbewuste
“Het mooie van hypnose is dat je heel snel iets 
kunt veranderen bij mensen. Vaak heb je te maken 
met ingesleten gedragspatronen die al jaren 
de boventoon voeren. Maar liefst 90% van ons 
gedrag wordt aangestuurd door ons onbewuste. 
Dan is het niet zo vreemd dat afvallen en op 
gewicht blijven zo lastig is als je dat alleen met je 
bewustzijn, ofwel je wilskracht probeert te doen.”

Geen wondermiddel
Ricardo kan onder hypnose een virtuele maagband 
plaatsen. “Het is dé oplossing als je tot nu toe al 
van alles hebt geprobeerd om gewicht te verliezen, 
zonder succes.  Je profiteert van de voordelen 
van een fysieke maagband, en ondervindt niet de 
nadelen. De resultaten zijn indrukwekkend, al 
snel vliegen de kilo’s eraf. De virtuele maagband 
is echter geen wondermiddel. Je zult uiteindelijk 
toch zelf je leefstijl moeten aanpassen.”

Het programma
Natuurlijk helpt Ricardo je daarbij. Na het plaatsen 
van de virtuele maagband volgen nog 5 hypnose 

Adm. Lucashof 12, Schiedam  |  info@ricardonielsen.nl  |  www.ricardonielsen.nl

De kracht van hypnose

behandelingen. 
“Daarnaast krijg je 
leefregels en een 
MP3 mee naar huis 
die je dagelijks kunt 
beluisteren. Middels 
hypnose en gesprekken 
word je je bewust van 
de emoties, gedachten 
en overtuigingen die ten 
grondslag liggen aan je 
eetgedrag. Alleen door 
die te veranderen, kun je 
op jouw ideale gewicht 
komen en blijven.”

Goed om te weten: 
hypnose helpt niet alleen bij het  
afvallen, maar bijvoorbeeld ook bij 
het stoppen met roken, angsten 
en fobieën, en zelfs allergieën 
en hooikoorts. 

Ricardo Nielsen

Tijdens een cursus Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) maakte Ricardo 
Nielsen kennis met hypnose. In totaal viel hij in die periode 28 kilo af, waarvan de 
laatste 9 kilo dankzij een moderne toepassing van deze eeuwenoude techniek; de 
virtuele maagband. Sindsdien probeert hij gedreven ook anderen te overtuigen van 
de ongekende mogelijkheden van hypnose.

Wil je meer  
weten?

Kijk dan op mijn 
website!



Dankzij de urban sfeer is dit de perfecte 
vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid 
en levensstijl. Singles, koppels en vrienden 
verblijven in mooie en comfortabele kamers.

Cook’s Club is een reeks hotels die ontworpen zijn voor de wensen van een 
nieuwe generatie reizigers: een tof design, heerlijk eten, fantastische cocktails én 

een perfecte sound van diverse dj’s die je van ’s morgens tot ’s avonds hoort. 
Het hart van Cook’s Club is de zwembadzone waar je de hele dag kan chillen.

Van overheerlijke veganistische gerechten tot lokale 
specialiteiten, elke hotelgast vindt wel iets dat bij hem 
past. Bij Cook’s Club wordt gefocust op verse, gezonde 
en kwalitatieve ingrediënten. Hier vind je geen 
traditionele buffetten.

ZONNIGE SOUNDTRACKS
Zeg vaarwel tegen je klassieke playlist aan het zwembad. 
Hier weerklinken de perfecte beats voor een relaxte 
namiddag aan het zwembad. Dj’s zorgen elke dag voor 
de ideale achtergrondmuziek van jouw vakantie. 
Ze bouwen de sfeer overdag op en laten het ’s avonds 
knallen. Hotelgasten kunnen chillen aan de bar, een duik 

SOUL FOOD
Waar kan je elkaar beter ontmoeten en uitrusten na een 
dagje in de zon dan rond een tafel met soul food? Cook’s 
Club Cantina pakt uit met verschillende eetkraampjes 
die geïnspireerd zijn op de hippe food markets. 

Cook’s  Club 
hotels voor de

nemen in het nachtleven of staren 
naar de sterren op het strand. Het 
is geen typisch partyhotel, maar wel 
dé perfecte plaats voor reizigers die 
houden van city vibes aan het 
strand.

PROEF DE ZOMER
In de Captain Cook Bar kom je 
onmiddellijk in de juiste vakantie-
sfeer. En dankzij de mixology 
knowhow van de Berlijnse barman 
David Wiedemann nipt iedereen 

URBAN 
SFEER VOOR 
TRENDY 
REIZIGERS

van een heerlijke cocktail die gemaakt is met 
vers fruit, de beste alcoholische dranken én 
kruiden uit de eigen kruidentuin. Hier proef je 
gegarandeerd de zomer!

Alle Cook’s Club hotels bevinden zich in het 
midden van de actie en fun. Dicht bij het strand 
en de lokale bars en restaurants. Als je hier het 
nachtleven in wilt duiken, hoef je niet ver te 
zoeken. Er zijn Cook’s Club hotels in Sunny 
Beach (Bulgarije), op Kos (Griekenland), 
Sardinië (Italië), Playa de Palma (Mallorca), 
Alanya en Marmaris (Turkije).

hotels voor de nieuwe generatie

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

STEIGERHOUTEN 
MEUBELS VOOR 

PARTICULIEREN EN 
BEDRIJVEN

SLAPEN

KLEDINGKASTENBEDDEN

Like ons op 
www.facebook.com/RotterdamBruist
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interieur 
kwaliteit 
design 
ontwerper 
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waarde 
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Maak kans op:

Dude onderzetters 
t.w.v. € 17,50
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nlDe Dude
Het product dat met je interieur mee verandert.
Van onderzetter tot vloerkleed. Ontzettend  
leuk om weg te geven en vooral ook om zelf te  
krijgen. Begin met een setje onderzetters voor  
op tafel en breid deze uit tot bijvoorbeeld een 
badkamermat. Verkrijgbaar in twee varianten:  
Dude Original van stoere binnenband en de  
Dude Colour van recyclebaar materiaal.

www.manonjuliette.com of bel 06-14404611 

Voor meer informatie bel 06-14404611 of 
mail@manonjuliette.nl We helpen u graag!



Justify nothing.
Er zijn momenten in het leven waarop het de moeite waard is om stelling te nemen. Je hoeft je niet steeds 
te verantwoorden; Justify nothing! Wees trots op je keuzes. Ontdek een auto die geen uitleg nodig heeft 
en voor zichzelf spreekt d.m.v. elegantie, sportiviteit, comfort en veiligheid. Uniek vanwege het interieur, 
automaat en met een revolutionair “hey Mercedes” spraakbedieningssysteem.
Vanafprijs incl. rijklaar maken: € 36.357,-

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

Type: B Class Model: B180 cyl. m2: 1.332 kW/pk: 100/136  Nm: 200 l/100 km: 5,6/5,4 CO2 comb.: 128/124  km/h: 212
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