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Maak gebruik van deze BRUIST 
Deal en herstel snel je huid 

tegen een scherp tarief. Zo hoeft 
gezondheid en schoonheid niet 

duur te zijn. 

* Bovenstaande korting is geldig 
gedurende november 2019.

 50% P.P.*

OP BIOPULSE THERAPIE

VAN € 90,-  

NU € 45,- 

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA

010 - 818 62 90
Whatsapp 06-24 57 15 24

info@skintastics.nl

Deal
korting

Wanneer geschikt?
Er zijn diverse klachten die worden verminderd of zelfs compleet 
verholpen door BioPulse Therapie. Het kan onder andere worden 
ingezet wanneer je last hebt van:
• Een vette en glimmende huid
• Onzuivere huid
• Hyperpigmentatie
• Grove poriën
• Acne
• Verslapte/verouderde huid 

BioPulse Therapie is een 100% natuurlijke, 
intensieve huidherstellende behandeling op basis 
van biochemie. Bij deze behandeling wordt de 
bloedcirculatie gestimuleerd met zuurstofrijk bloed. 
Het helpt om snel de gezondheid en het natuurlijk 
functioneren van de huid te herstellen. Ook heeft 
de behandeling een sterk verstevigende en liftende 
werking. 

BioPulse Therapie

Oostplein 146, Rotterdam  
010 - 818 62 90

Whatsapp 06 - 24 57 15 24 
info@skintastics.nl

Weer een mooie en gezonde huid?
Maak dan nu gebruik van deze super deal! Onze Biopulse therapie voor de helft!

Bereik het beste resultaat
Maximaal resultaat bereiken met BioPulse 
Therapie? Combineer de behandeling met 
Microneedling. Bij deze behandeling wordt 
gebruik gemaakt van kleine naaldjes, die 
vibrerend hele kleine prikjes in de huid geven. 
Dankzij een Microneedling behandeling wordt 
de huid in diepte vernieuwd en verfraaid,  
zonder de bovenste huidlaag te beschadigen. 
Het resultaat: Een stevigere, gladdere huid en 
een egalere teint.

Wil je graag meer weten over BioPulse Therapie en Microneedling? 
Neem contact op met Skintastics en ontdek wat de beste behandeling is voor jou!



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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VOORWOORD/NOVEMBER

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst 
van Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker 
wordt dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom 
dus maar op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids 
waaronder je je heerlijk kunt nestelen op de bank. Want wat ons 
betreft is november ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ op de bank? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen 
voor je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in 
de keuken bij La Forma Grande? En ook Fashion Lovers laat ons vol 
trots haar onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ 
om ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld 
heeft iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies 
is, maar het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. 
Ook daar lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook De Waterweg Bruist en Drechtsteden 
Bruist.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

op de bank zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de vriezer is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat 
voor de een troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen hap 
door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food
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Eigenaresses: Sandra Cornelisse & Claudia Stuivenberg   |  Maltaplein 17 Rotterdam  |  (+31) 010 7853110  |  info@fashion-lovers.nl  |  www.fashion-lovers.nl

Betaalbare dameskleding voor iedereen

Eerlijk advies
Wanneer je de winkel binnenstapt word je hartelijk verwelkomd. Onder het genot 
van een kop koffie bekijk je de nieuwste collectie. Sandra en Claudia voorzien 
je altijd van eerlijk en goed advies en doen niet aan agressieve verkoop. Ze zijn 
gewoon zichzelf, wat een bezoek aan de winkel laagdrempelig en vooral heel 
gezellig maakt.  

Mode voor iedereen
Je bent bij Fashion Lovers aan het juiste adres voor een compleet nieuwe outfit 
tegen een betaalbare prijs. Schoenen, jurkjes, truien, sieraden en tassen, je vindt 
het er allemaal. De stijl varieert van netjes tot casual, maar is steeds volgens de 
laatste mode. Je vindt er kleding in alle maten, van XS tot en met XXL. 

Elke week nieuwe kleding
Bij Fashion Lovers vind je nét even wat anders dan in andere winkels. Sandra en 
Claudia doen de inkopen zelf en kijken hierbij naar wat ze zelf mooi vinden, maar 
ook naar wat er in de mode komt. Elke vrijdag komen er nieuwe items binnen, 
zowel in de winkel als op de webshop. Alle reden dus om regelmatig een kijkje te 
nemen! 

Afgelopen februari besloten Sandra Cornelisse en Claudia Stuivenberg samen om de 
sprong in het diepe te wagen en hun eigen winkel te beginnen. Dat was het begin van 
Fashion Lovers, een gezellige winkel aan het Nesselande strand in Rotterdam met 
leuke dameskleding voor iedereen. 

Volg Fashion Lovers ook  
op social media: 

 @fashionlovers.nesselande 

 @fashion_lovers_nesselande

EEN BEZOEK 
AAN DE WINKEL 
IS PERFECT TE 
COMBINEREN 
MET EEN LEUK 

DAGJE UIT.

BRUISENDE/ZAKEN
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jouVoor
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een jurk of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
#DE VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef - 
Luxueus ontbijt  -  Parkeren 

€ 79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.

1514



DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt op 17 november aan in Apeldoorn. 
 Sinterklaas heeft dit jaar een nieuw vervoersmiddel. Hij komt   
   namelijk met een prachtige stoomtrein richting Nederland. 
  Het carnavalsseizoen start offi cieel op 11 november 
 om elf over elf. Vaak wordt op deze dag ook de
   nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. Meer weten? 

T 013-571 99 13
E SERVICEDESK@HITPROFIT.NL

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

wij helpen en adviseren ondernemers

bij de inkoop en verduuzaaming van

facilitaire zaken.

hiT profiT is héT onafhankelijke
kennis- en inkoopcollecTief. 

Adv NL Bruist V_sept 2019.indd   1 19-8-2019   08:36:38
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COMPLEET GENIETEN COMPLEET GENIETEN 
Verbli j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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SCHILDER 
NODIG?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar 
info@reneverhagenschilderwerken.nl

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 
SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!

Alles weer strak buiten?

Het onderhoud vraagt meer dan af en toe 
‘een kwastje verf’ opbrengen. Voorbehandeling 
én de grondlagen bepalen uiteindelijk de kwaliteit. 
Bij goed onderhouden buitenschilderwerk is 
wassen, schuren en  schilderen vaak voldoende. 
Is het houtwerk in minder goede staat, dan zijn 
er extra voorbehandelingen noodzakelijk.
Wij inspecteren zorgvuldig het houtwerk, de 
kozijnen en de houtverbindingen. Ook de glaskit 
wordt gecheckt. Bij scheuren en gaten wordt de kit 
weggesneden en vervangen.

De grootste investering in uw leven is
waarschijnlijk uw woning en/of bedrijfs-
pand. Als het houtwerk van uw woning
niet goed onderhouden wordt, kan dit 
grote gevolgen voor uw pand hebben.

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

SCHILDER 
NODIG?

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

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

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

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

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

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

 
“De klant is koning”

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

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

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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BINNEN/BUITEN

De Zwarte Weduwe is niet dood... 
Drugskoningin Carmen van Walraven zit 
ondergedoken in Canada en leidt daar een 
anoniem leven. Ze houdt zich overal 
buiten, totdat er op een avond een collega 
lastiggevallen wordt. Uit zelfverdediging 
vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en 
uitgeleverd aan Nederland. Terwijl haar 
kinderen in shock zijn dat hun moeder nog 
leeft, zijn er ook wat mensen die nog een 
rekening met Carmen hebben openstaan. 
Penoza: The Final Chapter draait vanaf 
28 november in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
PENOZA: THE 
FINAL CHAPTER

Ieder jaar vindt in Eindhoven het 
internationale lichtkunstfestival 
GLOW plaats. Tientallen 
lichtkunstenaars geven met hun 
lichtinstallaties de binnenstad van 
Eindhoven een nieuw aangezicht. 
Gevels en openbare ruimtes 
veranderen in sprookjesachtige 
kunstwerken. Kom naar Eindhoven 
en beleef hoe bij het vallen van de 
avond het straatbeeld van de stad 
verandert van kleur en vorm.
De lichtkunstprojecten zijn met een 
looproute aan elkaar verbonden. 
Naast grote internationale 
lichtkunstenaars, maakt GLOW 
ruimte voor innovatieve en unieke 
projecten van eigen bodem. Thema 
2019: Living Colors.
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

D AGJE UIT
GLOW
EINDHOVEN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.Besjoer!

Sij hep in de horeekane gewerk en hep toen ook nog 
horeekane lesse gefolg bei ’n sgool waaro lerare nie 
kwamme opdage en sommige seie; “Ik geeft geen les 
omdat jullie tog al feel wete.” Maar wel lesgeld sgokke 
en boeke kope. Inspeksie dat-ken tog nie? Kijk, ik staat 
wel agtur die meesters en juffe die sig afpeigere om die 
kids wat bij te brenge en nu meer poen wille. Dan 
ergert ik me an die politieke hotemetote waarfan ’t 
steets andes most en dus allus naar de klote ging! Afijn 
me niggie hep ’t nou tof bei ’n horekane-hogesgool. 

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.

“Opdonderstrale die  
 reken-etturs, net as bij Rooda”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

Das tog ‘t  belangrijkste, lekkur klooje met iets wat je leuk fint 
en je krijg d’r latur ook nog poen for. Tog ziet ik dat ook naar 
de gallemiese gaan. D’r benne nu fan die banke-hotemetote, 
plus onse opperhotemetoot, die allenig maar an d’r aige denke 
en allus doen om ’t siesteem en de banke te redde, maar 
maling hebbe an wei met se alle. Ook al legge we an de 
geelhongur. 

Alles worre duurder, de rente blijf laag, dus potte ken nie. En 
op die rijke patjepeejers na, benne we steets eerder in de 
maand blut. Neemt nou m’n ouwe. Hij krijg d’r al tien jaar 
bekant nix bij. En strakkies worre sijn pesjoen mindur, terweil 
d’r steeds meer flappe in de pot sitte. Nee, dat mot om ‘t 
pesjoen for daluk te redde. Gelul! Opdonderstrale die 
reken-etturs, mense. Net as die laaieligtur bij Rooda! Besjoer! 

Tering! Nog steets geen vergunnink for tente in 
Ommoord en de rest fan Rotjeknor. Daar wille we met ’t 
Songfestival bedde neerzette, met ketering en wiefie 
tege ’n tof prijsie. Betekend wel werk for plentie mense, 
soas me niggie. 
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MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef

Altijd de perfecte
     make-up!

Pieter van Rijsselstraat 5 
Rotterdam  |  06-34959377
 aileenmarbus@gmail.com

  beautyfulmebyaileenrotterdam 

www.beautifulmebyaileen.nl

Aileen Marbus

We hebben het druk maar willen er te allen tijde goed uit 
zien zonder dat het teveel tijd in beslag neemt. Dit is de 
reden dat veel vrouwen kiezen voor permanente make-
up. Maar het kan ook zijn dat waar je wenkbrauwen 
behoren te zitten, er geen haren meer zijn. Dan is 
permanente make-up ook een mooie manier om je 
wenkbrauwen weer terug te krijgen en je gezicht meer 
expressie te geven. Ook kan je bij ons terecht voor 
verschillende soorten eyeliner en lippigmentaties.

Wil jij ook iedere 
morgen stralend
wakker worden? 

Neem dan contact met me op en ik vertel je alles over de behandeling.

Beautiful me by Aileen
is een salon voor

•  Natuurlijke semi-
permanente make-up

•  Huidverbetering en 
huidverjonging d.m.v. 

Lift Meso

Klantvriendelijkheid en 
hygiëne hebben wij hoog in 

het vaandel staan. Tijdens een 
eerste intake kijken wij graag 

samen met jou wat de wensen 
en mogelijkheden zijn zodat 

we tot een goed eindresultaat 
kunnen komen. Mail of bel me 
gerust voor meer informatie.

Salon GGD goedgekeurd
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

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

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

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

076-5021879

Kijk op 

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

“Ideaal voor in
          de trapkast!”

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!

Een bijzet kastje heeft een tweede leven gekregen. De kast is eerst 
opgezet met een zand kleur. Daarna met Amazona ecologische krijtverf 
‘zonnestraal groen’ de buitenkant geverfd en met zwarte colourwas 
afgewerkt voor een mooi diepte effect. In de panelen heb ik de frottage 
techniek gebruikt. 

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.

2928



Airman Chrono

SWISS MADE
€ 349,-

Airman Chrono

SWISS MADE

Airman Chrono

SWISS MADE

Airman Chrono

SWISS MADE
€ 349,-

C. VERKADE
J u w e l i e r

a n n o  1 9 1 2
H o o g s t r a a t  9 0
3 1 1 1  H L  S c h i e d a m
t e l .  0 1 0 - 4 2 6 7 7 8 9
w w w . j u w e l i e r v e r k a d e . n l

SMH_AirmanChrono_VerkadeSchiedam_324x162mm.indd   1 24-09-2019   15:55:49H o o g s t r a a t 9 0
3 1 1 1  H L  S c h i e d a m
t e l .  0 1 0 - 4 2 6 7 7 8 9
w w w . j u w e l i e r v e r k a d e . n l

C. VERKADE
J u w e l i e r

a n n o  1 9 1 2
H o o g s t r a a t  9 0
3 1 1 1  H L  S c h i e d a m
t e l .  0 1 0 - 4 2 6 7 7 8 9
w w w . j u w e l i e r v e r k a d e . n l



Vloeren

Plafonds

Kasten

Als familiebedrijf meer dan 
40 jaar actief. Een eigentijdse 

showroom met een uitgebreid 
assortiment: kasten op 

maat, plafonds, wanden en 
vloeren. Wij bieden passende 

maatwerk oplossingen voor uw 
interieur. Ervaar de grenzeloze 

mogelijkheden in onze 
showroom. U bent van harte 

welkom!

Gerard Burgerlaan 7, Vlaardingen 
Woonboulevard Hoogstad 

www.degraafbv.nl

 De ideale kast op maat?
Als standaard niet aan uw wensen voldoet!

perfectie
tot in detail

wij maken alles

100% op maat
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profi teer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

Oisterwijk is een gastvrije gemeente waar altijd iets te beleven is. 
Dankzij de ligging midden in de natuur wordt de gemeente ook wel 

‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

DealB R U I S T

OISTERWIJK/BRUIST

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fi etsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fi ets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

FIETSEN EN WANDELEN

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Oisterwijk. JA, OOK 
OISTERWIJK BRUIST!

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. Ook heeft de 
stad een eigen NS-station. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 
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Groenendaal 495, Rotterdam  |  010-4119911  |  info@whoopskappers.nl  |  www.whoopskappers.nl

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)
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keratine botox

Het doel van een hedendaagse keratine behandeling is om het haar weer te voorzien van de verloren 
bouwstoffen. Deze bouwstenen zijn genaamd aminozuren. Ieder mens verliest keratine als gevolg 

van dagelijkse bezigheden, waardoor het haar veroudert. 
Bij een keratine behandeling maken wij gebruik van hoogwaardig ingrediënten, aminozuren om 

de conditie van het haar te herstellen. Daarnaast wordt het haar ná het toevoegen van de verloren 
aminozuren dichtgeseald met behulp van een stijltang. Door het dicht sealen van de haarschubben 

zorg je er voor dat de actieve bestanddelen in het haar blijven voor een gemiddelde periode van  
4 tot maanden. Mits de juiste verzorgingsproducten worden gebruikt.

Kom langs voor een persoonlijk advies.
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Wij zijn graag
uw dealer:
Meyer
Cardin
Tenson
Casa Moda
Calabria
Meantime
Fellows
Ledûb
Schiesser
Alan Red
Falke
Burlington
e.a.

Poes
Zo heette ze. Gewoon Poes. Een zwerfkat 
had haar in de stal geboren laten worden. 
Een week later lag moederpoes dood langs de 
weg. Kleine rode Poes heb ik met een fl esje 
grootgebracht. En natuurlijk kon ik haar toen 
niet meer wegdoen! Zo lief, zo aanhalig en 
spinnen dat ze kon! Kleine dondersteen, 
hing in de gordijnen, klom in de bank.  

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven 
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het 
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek, 
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol 
trots haar drie jonkies die ze in de mand tussen de schone 
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken 
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging 
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters 
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn 
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee 
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de 
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is 
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar 
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan, denk ik aan haar.

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

COLUMN/MAJESTA

3938



Wil je graag op de hoogte blijven?

@Nowthemoodstore

@Nowthemoodstore

Fashion, Living and Giving

Volg ons op:

Geen tijd om langs te komen?
: 010 418 4233
Bestellen via: 

of  
       Miinto.nl/shops/

b-1452-now-the-moodstore

N W

Bergse Dorpsstraat 53A 
3054 GB Rotterdam

www.Nowthemoodstore.nl
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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl

HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
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lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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Peppelweg 17-19a, Rotterdam  |  010-4185603  
milansdiervoeding@gmail.com  |  www.milansdiervoeding.com

MILAN'S DIERVOEDING

Het gaat alweer opschieten! De dagen 
worden korter, het is al weer eerder 
donker. We gaan alweer richting het einde 
van het jaar. Dit jaar nog meer knallende 
aanbiedingen bij knal 010.

In november is onze webshop weer online. Voor de precieze 
datum hou onze website, Facebook of Instagram in de gaten.

VOOR HET MOOISTE VUURWERK
KNAL010

WWW.KNAL010.NL  |  06-51835865  |    KNAL010  |   KNAL010

Yakka’s worden traditioneel gemaakt van Jakmelk 
in de Himalaya. Yakka’s zijn heel voedzaam  
en bovendien erg gezond voor de hond!  
Bevat geen conserveringsmiddelen en  
is graan- en glutenvrij.

Nieuw in ons assortiment

Kom langs  
en probeer het 

eens uit!
Your dog  loves it!

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

Jouw speciaalzaak  
voor brei-, haak- en 

borduurbenodigheden.  
Cursussen en workshops    
9 november Hobby ochtend

  Sjaal ontwerpen

23 november In het rond leren breien

14 december Fair Isle voor beginners

  Kabels breien voor beginners

Meer info op onze site.

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

ADVERTEER 
OOK IN 
BRUIST!
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Taanderijstraat 25a, Vlaardingen   
010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl   

 www.staelduinsebos.nl

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak 

010-2486991

Mijn naam is Robert-Jan Uitterdijk, ik ben al meer
dan 35 jaar tuinontwerper van het Staelduinsebos.

Een droomtuin is een cadeautje...

Het oriëntatiegesprek is het uitgangspunt voor een 
bepaald gevoel. Dit gevoel bepaalt, denk ik, heel 

goed de aard van het cadeau.
We verdiepen ons in de wensen en natuurlijk is de 

situatie van de opdrachtgever zeer belangrijk!

De uitvoering wordt gerealiseerd door ervaren 
vakmensen met verstand van materialen en 
beplanting. Pas dan wordt uw tuin een echte 

droomtuin! Uiteraard kunt u ook rekenen op onze 
vakbekwame hoveniers voor het onderhouden van uw 

tuin of groenvoorziening.  

Naast onze traditionele werkzaamheden zijn wij 
ook gespecialiseerd in het maken van houten 

overkappingen en vlonders. Het maatwerk zorgt er voor
dat er voor elke tuin een buitenverblijf mogelijk is. 
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Kleren maken de man. Geen enkele maat uitgezonderd! 
Inmiddels alweer zo’n twintig jaar kunnen mannen van alle 

leeftijden met ’n maatje meer, bij La Forma Grande een 

keuze maken uit een zeer uitgebreide collectie. Van jonge, 

trendy vrijetijdskleding tot classy, casual herenkleding.

NIEUWE WINTERCOLLECTIE 
Overhemden, T-shirts, 
sweaters, vesten, jacks, 
colbertjasjes, jeans en 
kostuums in de maten 
2XXL t/m 6XXL.

KORTE BREESTRAAT 14   |   078 631 93 18   |    VOOR DE DEUR

GROTE MATEN HERENKLEDING

A H O R N  |  A DA M O  |  CA B A N O  |  CA S A  M O DA  |  C U LT U R E  |  L AC O S T E  |  L E R R O S  |  M AC  |  P I E R R E  CA R D I N  |  R E D F I E L D  |  R E D P O I N T  |  S .O L I V E R

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
of shop op www.laformagrande.nl

Kleren maken de man. Geen enkele maat uitgezonderd! 
Inmiddels alweer zo’n twintig jaar kunnen mannen van alle 

leeftijden met ’n maatje meer, bij La Forma Grande een 

keuze maken uit een zeer uitgebreide collectie. Van jonge, 

trendy vrijetijdskleding tot classy, casual herenkleding.

NIEUWE WINTERCOLLECTIE 
Overhemden, T-shirts, 
sweaters, vesten, jacks, 
colbertjasjes, jeans en 
kostuums in de maten 
2XXL t/m 6XXL.

KORTE BREESTRAAT 14   |   078 631 93 18   |    VOOR DE DEUR

GROTE MATEN HERENKLEDING

A H O R N  |  A DA M O  |  CA B A N O  |  CA S A  M O DA  |  C U LT U R E  |  L AC O S T E  |  L E R R O S  |  M AC  |  P I E R R E  CA R D I N  |  R E D F I E L D  |  R E D P O I N T  |  S .O L I V E R

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
of shop op www.laformagrande.nl



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

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
www.tostotaal.nl

REGIO GROOT-RIJNMOND

0900-8998833
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

storing 
reinigen 
wastafel 
toilet 

ontstoppen 
reparatie 
gootsteen 
dakgoten

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

Maak kans op een:

VVV-cadeaubon
t.w.v. € 50,-
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Baarsweg 124,  Hoogvliet
www.tostotaal.nl

Verstrikt geraakt in het leven door 
omstandigheden of verkeerde keuzes? 

Wonderen zijn de wereld nog niet uit en soms is het goed om zelf hard op de 
rem te trappen en daarna een andere weg in te gaan. Het is niet mogelijk om 
twee wegen tegelijk te bewandelen om je doel te bereiken. Victory Outreach 
helpt vele mensen, die vastgelopen zijn in de maatschappij, weer in vrijheid 
te leven, te kijken met visie naar de toekomst, alles af te leggen wat hindert, 
God te vragen om hulp, bescherming en meer blijdschap in het leven. Het 
gaat Victory Outreach niet om het onderhouden van tradities en regels, maar 
om fellowship, onderlinge vriendschap, Bijbels onderwijs en het zoeken naar 
een relatie met God. Victory Outreach is een gastvrije kerk. Kom eens langs 
en ervaar het leven in de kerk. 

Iedereen, jong en oud, is welkom! 
Iedere zondag om 11.00 beginnen onze diensten.

Jerry Mendeszoon
Senior Pastor

R O T T E R D A M

een kerk met

hoop en toekomstvisie

voor Rotterdam

Mijnsherenplein 9,  
3081 CN Rotterdam
T: 010 - 4665905
info@vorotterdam.nl
www.vorotterdam.nl

Wij geven sinds 1995 gehoor aan de 
roepstem van God om mensen, die in  
diepe duisternis leven, te bevrijden 
door Jezus overwinnende kracht!

Door o.a. duidelijk Bijbels 
vormende preken op zondag, het 

mannenrehabilitatiehuis: ‘de Home’  
en cursussen. In ‘de Home’ wordt 

een intensief programma met Gods 
liefde gehanteerd  en geven we 

begeleiding bij herstelprocessen. 
Ook krijgt ‘de Home’ een warm 

onthaal door de gemeente, want 
wij geloven in de familiewaarden 

en  positieve gevolgen van 
discipelschap.

Victory Outreach is als een thuis, 
een familie waarin iedereen welkom 
is, hoe goed of slecht het ook met je 
gaat. Relaties met Jezus verdiepen, 

zodat Gods plan met ons leven 
werkelijkheid wordt, is ons doel.

Kom ook Gods onvoorwaardelijke  
liefde ervaren!

Jerry & Xannelou 
Mendeszoon

5150



CLA Sport Edition Limited
Een uitdagend uiterlijk dat is wat de CLA Sport Edition Limited kenmerkt. De Sport Edition Limited Coupé 
is al leverbaar vanaf 36.995,- en de CLA Shooting Brake Sport Edition Limited vanaf 37.495,- beide met 
een voordeel van ruim 5.000,-. Het sportpakket bestaat onder anderen uit AMG line met lederen stuurwiel, 
18” vijf-dubbelspaaks AMG-velgen, LED-koplampen, zitcomfortpakket, achteruitrijcamera, actieve parkeer-
assistentie en meer. Vraag nú een proefrit aan met deze droomauto op onderstaand web-adres.

What you C is what you get!
Een sportief design, ultiem comfort, een digitale cockpit, een zeer compleet veiligheidspakket, high-end
technieken en prestaties die er niet om liegen. De Mercedes-Benz C-Klasse heeft het allemaal. 
Van Mossel nodigt u graag uit voor een aangename kennismaking met dit unieke model. Maak snel 
een proefrit en laat uw verwachtingen overtreff en! Nú met AMG-pakket en automaat vanaf €38.950 
Voor meer informatie: www.mb.vanmossel.nl/c-klasse

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