
AntwerpenStedentrip:

bruist!

Like & share
voor mooie prijzen

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



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, Fibroblast plasmage, LPG 
Endermologie, laser ontharen, huidtherapie, 
injectables.  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

SLECHTS € 349,-  
per keer voor het 

gehele lichaam*

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

 

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

Gratis laser ontharen oksels

*  Aanbieding is voor het gehele  
 lichaam exclusief gelaat,voor  
 heren slechts € 399 per keer.



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

NA

FIBROBLAST 
 1 zone vanaf

€ 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.

 

Gratis laser ontharen oksels



UW HAARDEN SPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.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
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Voorgoed verlost 
van bril en lenzen
Stel je het leven voor zonder bril of lenzen: wakker 
worden en de wereld meteen scherp zien. De krant 
lezen zonder eerst naar je bril te moeten zoeken. 
Sporten en zwemmen zonder bril. Nooit meer be-
slagen brillenglazen. Of een lens die irriteert. Het 
kan met ooglaseren bij CARE Laser. 

CARE Laser heeft het beste voor ogen. Wij staan in 
Zwitserland al jaren synoniem aan kwaliteit in oog-
laserbehandelingen. Wij onderscheiden ons door 
onze prijs-kwaliteitverhouding. Onze behandelin-
gen zijn betaalbaar. Terwijl we werken met zeer 
ervaren en gewaardeerde oogchirurgen, optome-
tristen en zeer moderne geavanceerde apparatuur. 

Wij hebben het 
beste voor ogen

 � Nederlandse kwaliteit met Zwitserse precisie

 � Meer dan 40.000 ogen behandeld

 � Nederlandse artsen en optometristen

 � Allernieuwste lasertechnologie

 � Moderne, comfortabele klinieken

 � Behandeling vanaf € 995,-

Wacht niet langer op het heerlijke leven zonder bril en 
lenzen. Maak nu een afspraak voor een vooronderzoek 
of vraag meer informatie aan. 

Bruisend aanbod:
Tot 1 mei 10% korting op een ooglaserbehandeling  

Ga naar care-laser.nl/bruist of bel 0800 – 1224 

A.J.Ernststraat 865 - Amsterdam - www.care-laser.nl 

5330.032_CARE_Laser_Ad_Bruist-V1.indd   1 11-02-19   14:29
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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 de Visser
EINDREDACTIE Astrid Berkhout
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

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

  Like ons op Facebook.com/rotterdambruist

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

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist 

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©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.

24

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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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/MAART

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook al, die lentekriebels? Heerlijk toch! De dagen worden 
weer langer, het zonnetje laat zich vaker zien en iedereen om je 
heen lijkt langzaam te ontwaken uit een winterslaap. Weg met het 
cocoonen binnen, we willen weer naar buiten, er lekker op uit.

En doe dat dan vooral ook! Ga 16 maart bijvoorbeeld eens heerlijk 
met een vriendin lunchen op een hopelijk zonnig terras in het 
kader van Vriendinnendag, of pak het zelfs nog grootser aan en 
breng een bezoekje aan Antwerpen. Met een gigantisch aanbod 
van stijlvolle modewinkels, bijzondere musea, architectuur, heerlijke 
restaurants en gezellig barretjes biedt deze stad voor iedereen een 
fantastische ervaring. En waar je dan precies moet zijn... dat lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Met de lente die voor de deur staat, loopt dit fijne seizoen uiteraard 
als een rode draad door dit magazine. Niet alleen geven we je tips 
voor een nieuwe (en gezonde) lente, maar ook gooien een aantal 
bruisende ondernemers als Staelduinsebos DVB Design en Care 
Laser de deuren open om het zonnetje binnen te laten en jou een 
kijkje achter de schermen te geven.

Laat die lente maar komen en geniet van dit bruisende magazine.

Lea en Marcel Bossers



STATION
Antwerpen Centraal is uitgeroepen 
tot één van de mooiste treinstations 
ter wereld. Het ademt een ongekende 
grandeur en is spectaculair mooi. Je 
kunt in stationscafé Brasserie Royal met 
een koffi e, verse croissants en een eitje 
je dagje Antwerpen in stijl starten.
Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

SHOPPEN
SHOPPING STADSFEESTZAAL
ligt midden op de Meir, de 
Champs Elysées van Antwerpen. 
De vroegere Stadsfeestzaal, een 
eclectisch ontwerp uit 1905, 
was vroeger populair voor 
feesten, tentoonstellingen en 
beurzen. Generaties jongeren 
ontvingen hier hun diploma 
van het stedelijk onderwijs. 
Na een brand zijn in 2004 de 
glazen koepel met bladgoud, 
mozaïeken, eiken parketvloer 
en andere oorspronkelijke 
elementen hersteld in hun 
oude glorie. Sinds 2007 kan 
het publiek naar hartenlust 
winkelen in een veertigtal 
winkels op 20.500 m2.
www.stadsfeestzaal.com

Met een gigantisch aanbod van stijlvolle modewinkels, 
bijzondere musea, architectuur, heerlijke restaurants en 

gezellige barretjes is Antwerpen een fantastische 
ervaring. Ontdek hier wat je moet weten voor een 

onvergetelijk bezoek aan deze prachtige stad.

GROTE MARKT  Het laatmiddeleeuwse stadhuis en de gildehuizen 
vormen een van de mooiste bezienswaardigheden van Antwerpen. De 

driehoekige Grote Markt geeft direct de grandeur weer van Antwerpen in haar 
gouden 16e en 17e eeuw. In het midden staat een bronzen fonteinbeeld van 

stadsheld Brabo die de hand van de reus Antigoon in de Schelde werpt.

Een van de bekendste kunstenaarswoningen ter wereld:
het Rubenshuis. Peter Paul Rubens was schilder, verzamelde 
kunst, ontwierp zijn eigen huis en wist ook nog eens alles over 

wetenschap. Bekijk topstukken van zijn hand en dwaal door de 
sprookjesachtige tuin van dit stadspaleis in hartje Antwerpen. 

Ook in de Onze Lieve Vrouwekathedraal is zijn werk te zien
Wapper 9-11, www.rubenshuis.be

HET RUBENSHUIS

Topbestemming voor een stedentrip

Antwerpen
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MUSEUM AAN 
DE STROOM

Midden op het water, in de kleine 
jachthaven die de Antwerpenaren 

‘t Eilandje noemen, torent het MAS uit 
boven Antwerpen. In het rode gebouw is 

op elke verdieping een apart museum. 
Wanneer je helemaal naar boven gaat 

(panorama vrij toegankelijk), kijk je 
uit over heel Antwerpen. www.mas.be 

ANTWERPEN/BRUIST

PARK SPOOR NOORD Dit groene park legt het accent op ruimte, 
ontspanning, cultuur, sport en evenementen. Het park is aangelegd 

op een oud spoorwegemplacement dat er al jaren verlaten bij lag. 
Het heeft enkele (water)speeltuinen, een spectaculaire bmx- 

en skatebowl en een shelter met tijdelijk zomerterras van bar Cargo.

HET ZUID is een wijk die bekendstaat om zijn leuke restaurants, 
gezellige kroegen en conceptstores. Je vindt er statige herenhuizen, 

wijde boulevards en mooie pleinen. Kunstliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen in de vele galerieën en musea als het FOMU en het M HKA.

UNIEKE PLEKJES

Topbestemming voor een stedentrip

BIERTJE?
De Belgische bieren zijn wereld-
beroemd en Antwerpen is een 
uitstekende plek om je erin te 
verdiepen. Een Bolleke De Koninck 
is het lokale bier bij uitstek en is 
verkrijgbaar in bijna elk café in de 
stad. De brouwerij bevindt zich nog 
steeds in de stad en heeft bovendien een 
belevingscentrum waar je het verhaal van 
de brouwerij kan horen, zien én proeven. 
De plezantste tour van heel ’t Stad! 
www.dekoninck.be

Kijk voor je bezoek aan België eens op onze website 
www.belgiebruist.be. We brengen ook bruisende 
magazines uit in Brasschaat, Kapellen, Schilde-
Schoten en de Belgische Grensstreek. Zo doe je nog 
meer inspiratie op voor een bruisend dagje uit.

Antwerpen



De vijf leden van muziektheatergroep 
Wëreldbänd zijn behalve rasmuzikanten 
ook meesterlijke performers in de 
stijl van de Marx Brothers en Mini 
en Maxi. Samen met de dansers van 
Scapino monsteren zij in All hands 
on deck aan voor een turbulente 
en vervreemdende scheepsreis. 
Choreograaf Ed Wubbe stuurt een 
bont gezelschap de zee op met dansers 
die zingen en muzikale komieken die 
dansen. Het matrozenleven zorgt voor 
mooie ontmoetingen en vertier maar 
eist ook z’n tol. Dit is een voorstelling 
over verlangen, afscheid, liefde, 
ontberingen, heimwee en een van de 
meest verrassende samenwerkingen in 
theaterland.

Groot succes Wëreldbänd
Wëreldbänd speelt sinds 2005 met succes 
op de Nederlandse en Vlaamse podia. 
Het internationale succes kwam met 

Bijzondere samenwerking

Scapino Ballet Rotterdam en
Wëreldbänd in ALL HANDS ON DECK
Scapino Ballet Rotterdam en muziektheatergroep Wëreldbänd presenteren op 14 maart 2019 in 
Theater Rotterdam de première van All hands on deck. Twee topgezelschappen uit verschillende 
disciplines halen het beste in elkaar naar boven in een voorstelling vol wonderlijke combinaties van 
dans, humor, muziek en theater. 

de voorstelling SLÄPSTICK. 
De voorstelling won in 2017 
de prestigieuze ’Spirit of 
the Fringe Award’ op het 
Edinburgh Fringe Festival, 
het grootste theaterfestival ter 
wereld. SLÄPSTICK oogstte 
vier en vijf sterrenrecensies bij 
de Schotse nationale pers en 
werd met gejuich ontvangen. 
Inmiddels speelt de voorstelling 
ook in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Denemarken en later 
dit jaar in Frankrijk.
 
Ook Scapino Ballet Rotterdam 
is de laatste jaren zeer 
succesvol. Onder artistieke 

leiding van Ed Wubbe kijkt Scapino graag over de grenzen van 
de dans heen en maakt theatrale voorstellingen met dansers, 
muzikanten, opera- of circusartiesten. Hoogtepunt in 2016 en 2018 
was de lovend ontvangen productie TING! met de NITS, die maar 
liefst dertig keer uitverkocht raakte.

Première: 14 maart 2019, Theater Rotterdam. Tournee t/m 15 juni 2019. Choreografi e: Ed Wubbe i.s.m. Wëreldbänd en dansers.
Wëreldbänd bestaat uit: Willem van Baarsen, Rogier Bosman, Sanne van Delft, Ro Krauss en Jon Bittman.



Bergse Dorpsstraat 53a  Rotterdam
010 - 418 42 33

now@nowthemoodstore.nl
www.nowthemoodstore.nl

LIVING

FASHION
GIVING

Verrassend, uniek & inspirerend

Elke eerste zondag van de maand open!
Laat je 

inspireren 
de sfeervolle 

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

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. 

10 DAYS • STUDIO ANNELOES
GEISHA • FREEQUENT • JANE LUSHKA

De vijf leden van muziektheatergroep 
Wëreldbänd zijn behalve rasmuzikanten 
ook meesterlijke performers in de 
stijl van de Marx Brothers en Mini 
en Maxi. Samen met de dansers van 
Scapino monsteren zij in All hands 
on deck aan voor een turbulente 
en vervreemdende scheepsreis. 
Choreograaf Ed Wubbe stuurt een 
bont gezelschap de zee op met dansers 
die zingen en muzikale komieken die 
dansen. Het matrozenleven zorgt voor 
mooie ontmoetingen en vertier maar 
eist ook z’n tol. Dit is een voorstelling 
over verlangen, afscheid, liefde, 
ontberingen, heimwee en een van de 
meest verrassende samenwerkingen in 
theaterland.

Groot succes Wëreldbänd
Wëreldbänd speelt sinds 2005 met succes 
op de Nederlandse en Vlaamse podia. 
Het internationale succes kwam met 

Bijzondere samenwerking

Scapino Ballet Rotterdam en
Wëreldbänd in ALL HANDS ON DECK
Scapino Ballet Rotterdam en muziektheatergroep Wëreldbänd presenteren op 14 maart 2019 in 
Theater Rotterdam de première van All hands on deck. Twee topgezelschappen uit verschillende 
disciplines halen het beste in elkaar naar boven in een voorstelling vol wonderlijke combinaties van 
dans, humor, muziek en theater. 

de voorstelling SLÄPSTICK. 
De voorstelling won in 2017 
de prestigieuze ’Spirit of 
the Fringe Award’ op het 
Edinburgh Fringe Festival, 
het grootste theaterfestival ter 
wereld. SLÄPSTICK oogstte 
vier en vijf sterrenrecensies bij 
de Schotse nationale pers en 
werd met gejuich ontvangen. 
Inmiddels speelt de voorstelling 
ook in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Denemarken en later 
dit jaar in Frankrijk.
 
Ook Scapino Ballet Rotterdam 
is de laatste jaren zeer 
succesvol. Onder artistieke 

leiding van Ed Wubbe kijkt Scapino graag over de grenzen van 
de dans heen en maakt theatrale voorstellingen met dansers, 
muzikanten, opera- of circusartiesten. Hoogtepunt in 2016 en 2018 
was de lovend ontvangen productie TING! met de NITS, die maar 
liefst dertig keer uitverkocht raakte.

Première: 14 maart 2019, Theater Rotterdam. Tournee t/m 15 juni 2019. Choreografi e: Ed Wubbe i.s.m. Wëreldbänd en dansers.
Wëreldbänd bestaat uit: Willem van Baarsen, Rogier Bosman, Sanne van Delft, Ro Krauss en Jon Bittman.



FRAME/WORK
Fietsfabrikant Union lanceert het unieke en

stijlvolle koffi etafelboek FRAME/WORK, in samenwerking 
met de Amsterdamse uitgeverij MENDO. Speciaal 

voor Union interviewde Claire van de Graaff veertien 
creatieve stedelingen over hun favoriete hotspots in 

de stad waar zij wonen en werken. Al deze inspirerende 
verhalen zijn nu gebundeld in een prachtig boek.

De fotografi e is verzorgd door Jacob van Rozelaar.
Te koop via Mendo, www.mendo.nl, € 40,-

ZACHTE HUID VOOR HEM
Voor een man die voor Bulldog kiest, is niet alleen een goed verzorgd uiterlijk 

belangrijk. Voor hem tellen ook de innerlijke waarden. Deze huidverzorgingslijn is 
veganistisch en er worden geen dierproeven voor uitgevoerd. Alle producten van 
Bulldog zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen en synthetische geurstoffen. Ze 

bevatten natuurlijke ingrediënten zoals aloë, camelina-olie en groene thee.
Te koop via AH en Etos v.a. € 5,99, nl.bulldogskincare.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

Fietsfabrikant Union lanceert 

het prachtige boek FRAME/WORK, 

in samenwerking met de

Amsterdamse uitgeverij MENDO. 

En wij mogen 2 exemplaren

weggeven. Wil jij kans maken op 

één van deze prachtige boeken?

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. FrameWork naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl

ROKJESDAG, BLOTE BENEN
De lente staat weer voor de deur, 
wat betekent dat de rokjes en jurkjes 
weer uit de kast worden gehaald. 
Dan komen de nieuwe scheermesjes 
van Wilkinson Sword goed van pas. 
De nieuwe Intuition f.a.b. scheert 
namelijk niet in één, maar in twee 
richtingen, waardoor je ook twee 
keer zo snel een gladde huid hebt.
Vanaf € 13,99, 
www.wilkinsonsword.nl

Lente!Een nieuwe
(gezonde)

win
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SHOPPING/NEWS

GEZONDE PIZZA
SUGO Pizza staat bekend om haar gezonde pizza’s, gebaseerd op het heerlijke 

streetfood uit Rome: de pizza al taglio. Deze vierkante pizza van Hugo en Herman 
is een luchtig, lekker en gezond alternatief voor de traditionele pizza, zonder geur- 

en smaakstoffen. Je kunt in een fi liaal van SUGO in Rotterdam, Amsterdam en 
Eindhoven terecht voor de heerlijkste smaakcombinaties. www.sugopizza.nl

Lente!Een nieuwe

HET BEGIN VAN GIN
De Distillers Academy in Schiedam
is dé plek die van Gin-fans echte 
fi jnproevers en distilleerexperts 
maakt. Ze bieden diverse 
experiences waaronder een 
masterclass en workshops.
Meer informatie over de 
workshops en de academy
via www.distillersacademy.nl

EEN CULINAIRE REIS
NAAR JAPAN
De kracht van pure voedingsmiddelen is voor 
Lima de basis. Dat geldt ook voor de Japanse 
keuken. Sinds het ontstaan van Lima is 
Japan daarom een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Om dit te onderstrepen presenteert 
Lima zes nieuwe, biologische, Japanse 
producten. Zo laat Lima je de authentieke 
smaak van de Japanse keuken beleven!
Vanaf € 3,99 te koop via
natuurvoedingswinkels,
www.limafood.com

SHOPPINGSHOPPING/NEWS
De Distillers Academy in Schiedam

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina 
van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie!Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie Sodastream naarprijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).
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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. 

Boek een verblijf bij Bed & Breakfast In ons straatje én geniet!
Heerlijk in alle rust een boek lezen, genieten van het buitenleven, op de fi ets naar de gezellige stad ‘s-Hertogenbosch.
Bij Bed & Breakfast In ons straatje bent u even helemaal weg van de drukte van alledag. Op onze mooie landelijke locatie 
hebben we drie sfeervolle slaapkamers en een gezellige woonkamer gebouwd. Dat wordt genieten dus. 
                           Ook voor uw zakelijke verblijf bent u bij ons aan het goede adres.

U bent van harte welkom In ons straatje!
Jan en Ellen van Schaijk

B&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nlB&B In ons straatje • Kruisstraat 52 Rosmalen • 06 189 00 777 • info@inonsstraatje.nl • www.inonsstraatje.nl

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 knaagdieren met allergieën.  
Wij verkopen allerlei soorten 
hypoallergeen voedingen voor  
uw knaagdier, daarnaast  
verkopen wij ongelooflijk  
veel soorten kauwartikelen  
en ander snoep, wat  
allemaal exclusief is.

Wat als je knaagdier
een allergie heeft?

Dan ben je bij Milan’s diervoeding aan 
Wij houden rekening 

met knaagdieren met allergieën. 
Wij verkopen allerlei soorten 
hypoallergeen voedingen voor 
uw knaagdier, daarnaast 
verkopen wij ongelooflijk 
veel soorten kauwartikelen 
en ander snoep, wat 
allemaal exclusief is.



COLUMN/MAJESTA

Kees Co

Satijnbloem 31, Rotterdam  |  010 - 2021865
info@dierencrematorium-rotterdam.nl
www.dierencrematorium-rotterdam.nl

Kees en Co (ja, naar de televisieserie!), allebei uit 
het asiel. Kees was een vrolijke jongen die door een 
echt scheiding in het asiel was beland. Hij pakte ons 
helemaal in met zijn enthousiasme en blije gedrag. 
Kees paste helemaal bij ons; niet te groot, toch lekker 
stoer en hij wilde graag ravotten met de kinderen.

Vooral onze twee jongens waren heel gek met hem. Onze dochter 
wilde voor haar verjaardag heel graag een poes. Uit principe komt 
ieder huisdier bij ons uit het asiel. Zo ook Co, een gecastreerde kater 
die gewend was aan kinderen en honden. Kees en Co werden de 
beste vrienden. Ze zijn tien jaar samen geweest in ons gezin. 

De kinderen zijn inmiddels de deur uit. Kees is zestien jaar geworden. 
Van Co weten we niet hoe oud hij was. Toen Kees er niet meer was, leek 
het alsof Co er geen zin meer in had. Binnen twee maanden moesten 
we ook van hem afscheid nemen. Het was de afsluiting van een 
tijdperk. Nu staat de as van de vriendjes naast elkaar in de boeken-
kast. Allebei in een mooi hartvormig urntje. En voor altijd in ons hart.



Idee & Ontwerp: Om inzicht te 
krijgen in uw wensen, begint elk ontwerp 
met een goed gesprek. Onze ervaring in 
combinatie met uw ideeën en budget 
vormen immers de basis van ons vak.

Beplanting & Materialen: Met de 
groenontwerpers van Staelduinsebos 
worden zelfs de meest creatieve en 
uitgebreide ontwerpen werkelijkheid. Uw 
tuin kan namelijk worden ingericht vanuit 
een overweldigend assortiment aan 
tuinproducten.

Aanleg & Onderhoud: De aanleg 
van uw tuin is bij onze mensen in goede 
handen. Zij hebben ervaring met alle 
soorten aanlegmethodes, materialen 
en beplanting. Ook als u slechts enkele 

Hoe ziet uw droomtuin 
eruit?  Het lijkt zo’n 

simpele vraag, maar 
dat is het niet. Uw 

droomtuin samenstellen 
is een kunst. U dient met 
allerlei factoren rekening 

te houden. Zoals 
ligging, beschikbare 
ruimte, de werking 

van de omgeving, en 
niet te vergeten: Uw 
budget. Toch blijven 

de mogelijkheden 
eindeloos. Zeker met de 

groenstylisten van het 
Staelduinsebos!

Van inspiratie tot realisatie!

Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  |  010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  |  www.staelduinsebos.nl

wijzigingen in uw tuin wilt aanbrengen, 
kunt u een beroep op ons doen. Of het 
nu gaat om ruimtelijke aanpassingen of 
plant-technische adviezen, we delen onze 
kennis graag met u.

Mogelijkheden & Maatwerk: De 
mogelijkheden met Staelduinsebos zijn 
grenzeloos. Daktuinen en -terrassen, 
irrigatiesystemen, straatwerk, houtbouw 
(overkappingen, vlonder en dergelijke), 
periodiek onderhoud, we verzorgen het 
allemaal. Van alleen het ontwerpplan 
of een nieuw beplantingsplan tot een 
complete metamorfose!

Heeft u een tuinprobleem, neem  
dan contact met ons op. Wij helpen 
u graag.
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Van inspiratie tot realisatie!

Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  |  010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  |  www.staelduinsebos.nl

BRUISENDE/ZAKEN



DITJES/DATJES

 Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag,
  een dag die bedoeld is om aandacht te vragen voor
 de positie van de vrouw in de maatschappij.
Bel op 16 maart die ene vriendin die je al een tijd niet meer hebt
 gesproken, of verras je BFF met een lekkere lunch: het is   
  die zaterdag namelijk Vriendinnendag. 
 Schrik niet als je op 17 maart een beschonken Ier in 
een groen pak tegen het lijf loopt: het is St. Patrick’s Day.  
Op 20 maart is de aarde in balans: dag en nacht zijn dan
 even lang, omdat de zon precies in lijn staat met de evenaar.
  Die woensdag willen we ook geen enkel chagrijnig 
gezicht zien, want het is de Dag van het Geluk. Een mooie
  dag om vreugde en vrolijkheid te delen met anderen.
 In de nacht van zaterdag 30 maart gaat de zomertijd in.
Ezelsbruggetje: de klok gaat in het voorjaar vooruit.
  Rokjesdag is de dag waarop opvallend veel 
vrouwen voor het eerst dat jaar een rokje dragen met blote benen.

Wij zijn graag
uw dealer:
Meyer
Cardin
Tenson
Casa Moda
Calabria
Meantime
Fellows
Ledûb
Schiesser
Alan Red
Falke
Burlington
e.a.



DITJES/DATJES

 Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag,
  een dag die bedoeld is om aandacht te vragen voor
 de positie van de vrouw in de maatschappij.
Bel op 16 maart die ene vriendin die je al een tijd niet meer hebt
 gesproken, of verras je BFF met een lekkere lunch: het is   
  die zaterdag namelijk Vriendinnendag. 
 Schrik niet als je op 17 maart een beschonken Ier in 
een groen pak tegen het lijf loopt: het is St. Patrick’s Day.  
Op 20 maart is de aarde in balans: dag en nacht zijn dan
 even lang, omdat de zon precies in lijn staat met de evenaar.
  Die woensdag willen we ook geen enkel chagrijnig 
gezicht zien, want het is de Dag van het Geluk. Een mooie
  dag om vreugde en vrolijkheid te delen met anderen.
 In de nacht van zaterdag 30 maart gaat de zomertijd in.
Ezelsbruggetje: de klok gaat in het voorjaar vooruit.
  Rokjesdag is de dag waarop opvallend veel 
vrouwen voor het eerst dat jaar een rokje dragen met blote benen.

23



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 zo snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

Weer strak
van binnen?
 

Verfproducten van topkwaliteit
Wanden, plafonds, kozijnen, deuren, plinten en 
trappen werken we strak en stijlvol af met het 
gewenste product. Onze schilders plakken af, 
plamuren, schuren, grondverven, verfspuiten, 
lakken of schilderen. 

De kwaliteit en kleur van het binnen-
schilderwerk beïnvloedt de uitstraling van 
uw pand of woning. Met deskundig advies 
en uitsluitend verfproducten van topkwaliteit 
maken wij van uw idee een realiteit.
Met onze professionals leveren wij kwaliteit 
en de klus is pas geklaard als u er helemaal 
tevreden over bent.

interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wilt, leidt tot 

Behangen / plafond- en vloerafwerking

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

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 zo snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 

interesse in de mensen tonen en al pratend van binnen?

Verfproducten van topkwaliteit
Wanden, plafonds, kozijnen, deuren, plinten en 
trappen werken we strak en stijlvol af met het 
gewenste product. Onze schilders plakken af, 
plamuren, schuren, grondverven, verfspuiten, 
lakken of schilderen. 

De kwaliteit en kleur van het binnen-
schilderwerk beïnvloedt de uitstraling van 
uw pand of woning. Met deskundig advies 
en uitsluitend verfproducten van topkwaliteit 
maken wij van uw idee een realiteit.
Met onze professionals leveren wij kwaliteit 
en de klus is pas geklaard als u er helemaal 
tevreden over bent.

interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wilt, leidt tot 

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 

van binnen?

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

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



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

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 zo snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

Weer strak
van binnen?
 

Verfproducten van topkwaliteit
Wanden, plafonds, kozijnen, deuren, plinten en 
trappen werken we strak en stijlvol af met het 
gewenste product. Onze schilders plakken af, 
plamuren, schuren, grondverven, verfspuiten, 
lakken of schilderen. 

De kwaliteit en kleur van het binnen-
schilderwerk beïnvloedt de uitstraling van 
uw pand of woning. Met deskundig advies 
en uitsluitend verfproducten van topkwaliteit 
maken wij van uw idee een realiteit.
Met onze professionals leveren wij kwaliteit 
en de klus is pas geklaard als u er helemaal 
tevreden over bent.

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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Besjoer!

Tering. We benne weer swangur! Dat wort nog harder anpote, 
want de flappe groeie me niet op me rug. Kijk, bij die 
foetballurs is ut andus. Strootman, toffe goser, kraig zes 
miljoen ut jaar brutoo en die knakker fan ’n Dempay ruim  4 
miljoen. Ik benne for Faaienoort. Maar houd ook fan Sparta en 
Excelsior. Gers dasse daar in Kralinge allus rontbrije for 7 
miljoen en Sparta for zes miljoen in die aanreg-dievisie. 
Faaienoort mot 67 miljoen ferdiene. Alle eredifiesie cluppies 
koste 430 miljoen. Das net soveel as allenig Liverpoel. Geeft 
effe de klooft an. En dan lope die miljoene-gassies best feel te 
banjere. As jij soon mentalitijt soud hebbe, dan sou je op de 
keie geschop worre.

Waarom hebbe se soveel ping ping? Omdat wij leip klootjesfolk 
blijfe kijke. Markwerking is dat, maar niet heus. Daarom hep ik 
blaatjes en Foks, Siggo, noem maar op, opgeseg. Froeger 

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.

“Faaienoort-fens worre    
 alsmaar belatafelt”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

hadde Coentje en ijsere Rinus, ‘n winkel naast ut foetbal. 
Foor die tijd ferdiende die gassies top. Nu hoeft dat foor 
mijn niet trug, maar ut loop nu ofer de spuitgaten. Een 
jungel is ut, waar rijk geworre spekslagurs ‘t bepale. 
Atvokaatje most treener worre en de dissiepline bij de 
Faaienoort-spelurs anhale. Omdat Gio en drie 
assiestente dat nie kenne? Hé koekebakkurs! Jullie 
hebbe ut lefe fan ’n sjeik en dan speel-ie as ’n krant? De 
Faaienoort-fens, die alsmaar hullie poen schokke, worre 
belatafelt! Freser, nieuwe treener? Aardige goser, maar 
hoe deet-tie ut bij Fitesse en Sparta? En dan met 
assiestent De Wolf, een treener fan ammeteurkluppies, 
boereslim, met ‘n grote muil. As jullie dit lese is ut 
misgien bekent wie ut ga doen. Hep d’r weinug fedussie 
in. Er benne tog weinug flappe om goeie knakkurs te 
kope. Besjoer!

28



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ESTHER VERHOEF
FAÇADE - Twee jaar na haar scheiding 
komt jonge moeder Iris van der Steen 
eindelijk aan vakantie toe. Een roadtrip 
dwars door snikheet Europa met oldtimer 
Toet en stapels cassettebandjes uit haar 
jeugd moet haar dichter bij zichzelf en bij 
haar reislustige moeder in Portugal 
brengen. Wanneer ze de knappe, 
charismatische sportinstructeur Mischa 
de Jong laat instappen, lijkt de reis een 
romantische wending te nemen. Maar 
Mischa is niet wie hij zegt te zijn. 
Façade is Verhoefs meest beklemmende 
thriller ooit. Je doet geen oog meer dicht.
FAÇADE van ESTHER VERHOEF is vanaf 
12 maart te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
IBIZA XPERIENCE 
FAIR 2019

D

Beleef een beetje Ibiza in eigen 
land. Laten we de zomer alvast 
vieren voordat die begonnen is! 
Bezoek de IBIZA Xperience Fair – 
Ibiza by Night en ervaar het echte 
‘happy hippie’ gevoel. Je waant je 
een dagje op de gezellige Ibiza 
night market, waarbij je shopt bij 
volle maan. De stands zullen 
allemaal hun eigen verlichting 
voeren, zodat je alle spullen goed 
kunt zien. Er zijn meer dan 150 
stands plus nog eens ruim 50 
kramen op de gehele 1e verdieping 
op de bekende Mercado d’Ibiza! ! 
Er is dan ook voor ieder wat wils op 
onze fair. Ibiza bruist!
Zaterdag 23 & zondag 24 maart 
Beursgebouw Eindhoven.
www.ibizaxperience.eu

Clint Eastwood speelt in The Mule de rol van 
Earl Stone, een eenzame man op leeftijd en 
werkzaam als bloemist. Financieel gaat het 
hem niet voor de wind waardoor hij zich 
genoodzaakt ziet de zaak dicht te doen. 
Wanneer hem een simpel baantje wordt 
aangeboden waarbij hij slechts moet rijden, 
neemt hij dit direct aan. Wat Earl zich niet 
realiseert, is dat hij nu een drugskoerier is 
voor een Mexicaans drugskartel. Naast 
Eastwood zijn in de fi lm ook rollen weg-
gelegd voor Michael Peña en Bradley Cooper.
THE MULE draait vanaf 7 maart in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
THE MULE
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Dolf van Bohemen en Richard Vink beheersen het ambacht van 
meubelen maken als geen ander. Sinds 2013 bundelen zij hun 
krachten in DVB Design, een meubelmakerij die gespecialiseerd  
is in eiken meubelen op maat en interieurbouw. 

interieur van je dromen!

HET MEUBEL OF INTERIEUR  VAN JE DROMEN?

DVB Design  |  De Hondert Margen 5a, De Lier  |  info@dvbdesign.nl  |  06-24670067 & 06-18139089  |   www.dvbdesign.nl



“We vullen elkaar perfect aan”, vertelt Dolf enthousiast.  
“Het is prettig gebruik te kunnen maken van elkaars kennis 
en kunde. Daar profiteren onze klanten, zowel particulieren 
als bedrijven, ook van.”

Een uniek object
“Van een tuinbank of tafel tot een volledige keuken; we 
maken het allemaal. We gaan naar de mensen toe en 
nemen door wat precies hun wensen zijn. Dit resulteert 
vervolgens in een persoonlijk ontwerp. Veel klanten sparen 
echt om een bijzonder meubel te kunnen laten maken. De 
blijdschap op hun gezichten als ze het eindresultaat zien, is 
hartverwarmend. Daar doen we het voor.” 

100% handwerk
Het duo is zeer bedreven in interieurbouw. “We zorgen 
ervoor dat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. 
Hoe de ruimte ook is, we weten het eigenlijk altijd wel 

interieur van je dromen!

op te lossen. Als totaalinstallateur vervaardigen we alles 
zelf, waardoor we ook niet afhankelijk zijn van anderen 
en snel kunnen werken. Voor werk aan leidingen en/of 
elektriciteit huren we desgewenst de hulp in van vaste 
samenwerkingspartners. Zo kunnen we onze klanten 
geheel ontzorgen.”

Geen concessies op kwaliteit
“We staan voor kwaliteit. Vanuit onze liefde voor het vak én 
het product doen we geen enkele concessie op het gebruik 
van authentieke en duurzame materialen.” Het werk mag 
dan ambachtelijk zijn, dit neemt niet weg dat daarbij wel 
professioneel gereedschap en moderne machines worden 
ingezet. “We blijven onszelf ontwikkelen voor het beste 
resultaat.”

Wil je weten wat DVB Design voor je kan betekenen?  
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

BRUISENDE/ZAKEN

HET MEUBEL OF INTERIEUR  VAN JE DROMEN?
DVB DESIGN REALISEERT HET VOOR JE!

DVB Design  |  De Hondert Margen 5a, De Lier  |  info@dvbdesign.nl  |  06-24670067 & 06-18139089  |   www.dvbdesign.nl
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Bodymist spring is in the air van essence, € 3,59  www.essence.eu  

3. Nomade Eau de Toilette van CHLOË, vanaf € 53,50  www.iciparisxl.nl 
4. Minou Eye Palette van bobbi brown, € 36,-  www.debijenkorf.nl 

 5. Evi Yellow van SMAAK Amsterdam, € 159,-  www.smaakamsterdam.com
6. Nailpolish tiers of joy van essie, € 9,99  www.essie.nl

Prachtig in pastel
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6

1

2

BEAUTY/NEWS

Met al deze prachtige pasteltinten komen de 
lentekriebels vanzelf. Nu nog een beetje warmte 
en wat zon en het voorjaar kan niet meer stuk!

7. Pure XS for her Eau de Parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,60  www.pacorabanne.com
8. Sì Fiori Eau de Parfum van Giorgio Armani, vanaf € 72,-  www.armanibeauty.com

9. Abyssinian Oil Facial Moisture Cream van Beauty Kitchen, € 19,99  www.hollandandbarrett.nl
10. Bonding Plex Shampoo van OGX, € 10,99  www.ogxhair.nl

11. Palette All Over Spring van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.com
12. GLAMGLOW® GENTLEBUBBLE™ Daily Conditioning Cleanser, € 24,90  www.glamglow.com

pastel
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KENNIS DELEN
“Als wiskundige probeer je altijd te ontdekken 
hoe dingen werken”, vertelt Wil. Toen hij in 2004 
geïnteresseerd raakte in het oplossen van sudoku’s, 
was dat dan ook precies wat hij deed. “Ik heb er zoveel 
opgelost dat ik inmiddels door heb hoe sudoku’s 
werken. Kennis die ik graag wil delen.”

HET WERKT ECHT 
Vandaar dat hij enkele jaren geleden dit boek schreef 
dat zelfs al in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je steeds moeilijkere 
sudoku’s oplossen. Er zijn heel wat sudoku-leerboeken 
op de markt, maar van de meeste leer je vrij weinig. 
Van mijn boek word je daarentegen echt steeds beter, 
mede door de vele kennis die ik heb vergaard, maar 
ook doordat deze kennis op zeer heldere wijze gedeeld 
wordt in het boek.” 
 

De sudoku... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar 
echter wat moeite mee of zou je je 
sudokukwaliteiten willen verbeteren, dan 
is het boek ‘Los elke sudoku op’ zeker 
een aanrader.

Leer elke sudoku oplossen!

Wil je dus ook je sudokukwaliteiten verbeteren?
Ga dan naar www.loselkesudokuop.nl en bestel 
het boek!

Boek: Los elke sudoku op  |  Auteur: Wil Schilders  |  www.loselkesudokuop.nl

Wil Schilders

Leer elke sudoku oplossen!

Wil je dus ook je sudokukwaliteiten verbeteren?
Ga dan naar www.loselkesudokuop.nl en bestel 
het boek!

Boek: Los elke sudoku op  |  Auteur: Wil Schilders  |  www.loselkesudokuop.nl

2 5 7 3

79 1 8

8 7 5

2 7 6

2 9 6 8

6 7 1

97 2

6 4 3 7

4 7 5 8

Weet jij de oplossing al? 
Of kun je wat hulp gebruiken?



Leer elke sudoku oplossen!

Wil je dus ook je sudokukwaliteiten verbeteren?
Ga dan naar www.loselkesudokuop.nl en bestel 
het boek!

Boek: Los elke sudoku op  |  Auteur: Wil Schilders  |  www.loselkesudokuop.nl
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‘Jumping Jack’ is een grootse theater-
voorstelling met rockmuziek en ronkende 

motoren over het leven van de roem -
ruchte motorcoureur Jack Middelburg 

(1952-1984) die in april 1984 
verongelukte tijdens races in Tolbert. 

Het wordt een spectaculaire show met 
20 acteurs, 30 motorrijders, 60 dansers, 

40 gitaristen en 200 fi guranten. 
Per voor stelling is er plek voor 3.000 
toeschouwers. Lammers: “Het is een 

totaal bezopen plan, dus ik zei meteen ja. 
Mensen die van motoren afl azeren, 

keiharde rockmuziek en romantiek. Het 
kan eigenlijk niet, dus ik ben voor.”

Waarom was je meteen enthousiast 
toen je werd benaderd?

“Ik houd van sport, theater en gekke  
plannen. Dat komt hier allemaal samen. 

Groter dan dit krijg ik het bovendien niet.”

is  terug in Assen
Frank Lammers speelde in tientallen fi lms en het grote publiek kent hem vooral van de 

Jumbo reclames. Als regisseur van het muziektheater spektakel ‘Jumping Jack’ gaat 
Lammers een nieuwe uitdaging aan. Aan Bruist vertelt hij waarom hij ja zei.

JackJumping
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BRUISENDE/BN’ER

is  terug in Assen
Wat heb jij met Jack Middelburg?
“In de jaren tachtig zat ik net als vele andere motorsportliefhebbers 
regelmatig voor de televisie om naar de races te kijken, zeker als 
Jack Middelburg meereed. Middelburg was naast een begenadigd 
coureur een kleurrijke persoonlijkheid die een Hollywood waardig 
leven heeft geleefd. Never a dull moment! Juist zijn meeslepende 
levensverhaal maakt de voor stelling ook voor mensen die niet zo gek 
zijn op motorsport meer dan de moeite waard.”

Wat zie jij als jouw belangrijkste taak als regisseur?
“Het wordt vooral een kunst om te zorgen dat het één geheel 
wordt, alles moet naadloos bij elkaar komen. Half maart 
beginnen de repetities, dus we zullen zien hoe het gaat, ik 
ga er heel open in. Last van stress heb ik absoluut niet. Als 
je je best doet, lukt iets wel of simpelweg niet!”

‘Jumping Jack’, met hoofdrollen voor Matteo van 
der Grijn (Soldaat van Oranje), Julia van der Vlugt 
en Lucas Hamming, is van 9 t/m 19 mei te zien op 
het TT circuit van Assen. Tickets zijn te koop via 
www.jumpingjack.nu.

“NEVER A DULL 
MOMENT”

DOE MEE & WIN
Bruist mag 6 x 2 vrijkaarten 
weggeven voor deze spectaculaire 
musical. Mail je gegevens onder 
vermelding van ‘Jumping Jack’ 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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LOOKING/GOOD

Een stralend gebit is het visitekaartje van jouw gezicht; 
het ziet er verzorgd en gezond uit. Maar hoe houd je je 
gebit mooi en gezond?

POETS JE GEBIT TWEEMAAL PER DAG, zo blijft 
je gebit schoon en fris en bescherm je jezelf tegen de 
schadelijke invloeden van tandplak. Tandplak bestaat 
uit bacteriën en veroorzaakt gaatjes.

POETS MINIMAAL 2 MINUTEN per poetsbeurt, 
zo krijgen de enzymen in de tandpasta de tijd om goed 
hun werk te doen en je tandvlees en gebit goed te 
reinigen.

BESTEED AANDACHT AAN JE TANDVLEES. 
Masseer tijdens het poetsen zachtjes het tandvlees. 
Zet je borstel zo op het tandvlees dat de borstelharen 
tussen de tand en het tandvlees kunnen komen. Op 
die manier blijft je tandvlees gezond en mooi roze.

VERVANG JE TANDENBORSTEL OP TIJD. Als 
de uiteinden van de borstelharen verder uitwijken dan 
de steel van de borstel breed is, dan is het tijd om de 
borstel te vervangen.

DAGELIJKS FLOSSEN is een belangrijk onderdeel 
van je mondverzorgingsroutine. Zo help je tandplak te 
verwijderen uit de zones waar je met een tandenborstel 
niet goed bij kan.

Houd je gezondgebit

perfectie
tot in detail

wij maken alles
100% op maat

KASTEN OP MAAT
www.degraafkasten.nl
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Cadeautip voor jouw partner?
 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

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

Grey Bondage Cadeaubox, 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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€ 29,95



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

Adv. 1-1 Justify Nothing B180 BRUIST.indd   1 16-01-19   13:57



Wie kent niet de mannen en vrouwen in de stad, die voorbijgaande 
wandelaars vragen om geld voor eten of een overnachting. Dakloos, soms 
door eigen schuld, maar vaak door samenloop van omstandigheden.  
Vaak genegeerd door voorbijgangers zoeken zij naar hulp of een vriendelijk 
contact. 

COLUMN/JERRY MENDESZOON

Geef hen een eerlijke kans!

Victory Outreach Kerk Rotterdam kijkt al sinds 1995 om naar deze 
daklozen. Op straat wordt de dakloze opgezocht en een weg getoond, 
die vele anderen voor hen al zijn voorgegaan. Een weg met begeleiding, 
zowel geestelijk als praktisch, een weg die niet gemakkelijk zal zijn, maar 
uiteindelijk zal kunnen uitkomen op een volwaardig terugkeren in de 
maatschappij.

Victory Outreach gelooft dat God ook families kan veranderen ten goede, 
wanneer herstel is gekomen met rust, liefde, blijdschap en groei in het 
leven van de dakloze.

Na een begeleidingstraject van een jaar volgt met hulp van Victory 
Outreach een herintegratie naar de maatschappij, waar vele vooroordelen 
aanwezig zijn.

Bel of email ons wanneer u wilt praten over ons werk, ons wil helpen, eens 
langs wil komen, mogelijkheden ziet: Samen zijn we sterk. Als het iemand 
zou overkomen die u kent, zou u die dan ook niet een eerlijke kans willen 
geven? 

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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Je kunt natuurlijk bij de kapper een verwennende treatment nemen, 
tegelijk met het knippen of kleuren van je haar. Maar het thuis verzorgen 
van je haar is zeker met dit winterweer geen overbodige luxe. Want wat 
je bij de kapper hebt laten doen, daar wil je toch juist tot je volgende 
bezoek van genieten?

Laat je dan ook goed adviseren door je stylist.  
Voor elk haartype is een andere verzorging nodig, net als bij je 
huidverzorging. Zorg ervoor dat je je haar goed hydrateert en  
maak het af met een prachtige glans!

Eva Zwart

Wat heb jij er voor over om  
   mooi en gezond haar te houden? 

Vooral lang en gekleurd haar is gebaat bij een goede verzorging. 
Om je haar er mooier en gezonder uit te laten zien, is een 
intensief haarmasker een must.

Have a nice (hair) day

Je kunt natuurlijk bij de kapper een verwennende treatment nemen, 
tegelijk met het knippen of kleuren van je haar. Maar het thuis verzorgen 
van je haar is zeker met dit winterweer geen overbodige luxe. Want wat 
je bij de kapper hebt laten doen, daar wil je toch juist tot je volgende 
bezoek van genieten?

Laat je dan ook goed adviseren door je stylist. 
Voor elk haartype is een andere verzorging nodig, net als bij je 
huidverzorging. Zorg ervoor dat je je haar goed hydrateert en 
maak het af met een prachtige glans!



In het bruisende hart van Rotterdam aan de Binnenrotte 121 zit Salon Backstage. 
Een salon waar het draait om passie voor het vak en topkwaliteit. Alle klanten 
worden voorzien van een persoonlijk en op maat gemaakt advies. Ons team van 
specialisten is op de hoogte van de laatste trends en innovaties, wonen educatie 
bij of geven vak-gerelateerde educatie. Hierdoor weten wij onze kwaliteiten hoog 
te houden en de laatste ontwikkelingen op de juiste wijze te vertalen.

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

Wat heb jij er voor over om  
   mooi en gezond haar te houden? 



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

info@benbdezinkengieter.nl  |  www. benbdezinkengieter.nl

Kom tot rust in  

Bed & Breakfast  
De Zinken Gieter 

 

Het ademen van de Brabantse Wal en Zuider 

Waterlinie, de geuren van frisse weides met al hun 

mooie glooiingen en landelijke uitstraling.  

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

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

tot paardenstalling.

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NED
      kun je

vermenigvuldigen
door

 het te delen.

Geluk

Geluk
Ik heb liever

              dan gelijk,
 maar gelukkig

  heb ik altijd gelijk.

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED
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afvallen 
dieet 
hypnose 
programma 

fysiek 
gewicht 
eetgedrag 
maagband

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

Maak 2x kans op:  

3 sessies
t.w.v. € 499,-

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

(hooikoorts, stoppen met roken, afvallen)

t.w.v.
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Jonker Fransstraat 101A, Rotterdam  |  010-4136697   
info@hetgarenrijk.nl  |  www.hetgarenrijk.nl

Jouw speciaalzaak
voor brei-, haak- en 

borduurbenodigheden.
Cursussen en workshops. 

23 maart 
borduurcursussen voor  
beginners en gevorderden
13 april 
Mochila leren haken  
met Rianne de Graaf

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NED
      kun je

vermenigvuldigen
door

 het te delen.

Geluk

Geluk
Ik heb liever

              dan gelijk,
 maar gelukkig

  heb ik altijd gelijk.



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




