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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-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de 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!



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/JANUARI

Om te beginnen: gelukkig nieuwjaar! Hopelijk heb je net als 
wij volop genoten van de decembermaand en alle bijbehorende 
warmte en gezelligheid. Voor ons ligt weer een compleet 
nieuw jaar dat wij, zoals je van ons gewend bent, bruisend 
tegemoetzien.

Ben jij eigenlijk al klaar voor 2020? En is je woning dat ook al? 
Niet? Dan heb je geluk! Verderop in deze nieuwste editie van 
Bruist geven we je namelijk diverse tips om je woning eenvoudig 
2020-proof te maken. 

Als het aanpassen van je woning een van je goede voornemens 
is voor dit nieuwe jaar, dan kun je daar beter maar meteen 
mee beginnen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat slechts 
acht procent van de mensen zich daadwerkelijk langdurig aan 
hun goede voornemens houdt. Dus hoe sneller je dit voornemen 
af kunt vinken, hoe beter!

Gelukkig kunnen wij je garanderen dat wij zeker wél bij die acht 
procent horen. Wat ons goede voornemen dan is? Elke maand 
weer een bruisend magazine voor je samenstellen, met veel 
bijzondere ondernemers uit jouw regio. Benieuwd naar wat we 
nog meer voor je op papier hebben gezet? Lees dan vooral 
verder...

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,

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

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Chantal de Visser
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

 Like ons op Facebook.com/rotterdambruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Alkmaar 
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 is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Sander Beerens 06-18467812 | 076-7115340

ROTTERDAM CAPELLE AAN DEN IJSSEL

BERKEL EN RODENRIJS
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KIES DE 
TREND DIE 

BIJ JOU 
PAST Trend: groen!

En dan hebben we het niet over de kleur groen, 
maar over duurzaam wonen. Een trend die tot uiting 
komt in het gebruik van natuurlijke materialen zoals 
hout, linnen, hennep en riet, maar ook in de keuze 
voor handgemaakte producten en het toepassen van 
bijvoorbeeld ledlampen en zonnepanelen.

Trend: ronde vormen
Een trend die doorzet in 2020 is de voorkeur voor 
ronde vormen. Heb je strakke, hoekige meubels en 
wil je die liever niet vervangen? Geen probleem! Door 
het toevoegen van ronde accessoires zoals kleden, 
lampen of kussens maak je het al een stuk zachter.

Trend: slim wonen
Er zijn steeds meer technologische snufjes die 
wonen een stuk aangenamer kunnen maken. Van 
gordijnen met een afstandsbediening tot verlichting 
die je bedient met je telefoon. Gemak dient de mens.

Wil jij meer weten over de trends voor 2020? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een 
interieurspecialist in jouw regio die je hier uitgebreid over kan informeren.

Is jouw woning al
2020-proof?

Is jouw goede voornemen om je inrichting nu eindelijk eens die 
langverwachte make-over te geven? Lucky you! Speciaal voor jou zetten we 
namelijk een aantal woontrends voor 2020 op een rijtje. Laat je inspireren...

Trend: multifunctioneel
Steeds meer mensen wonen op een klein oppervlak. 
Om dit te compenseren zien we dat men kiest voor 
een slimme en multifunctionele inrichting. Hierbij
kun je denken aan een uitklapbare eettafel, een 
salon tafel met opbergruimte of de ruimtebesparende 
‘fi ets aan de muur’-trend. Klein, maar fi jn!

Trendkleuren: warme tinten
Ook kleuren zijn van grote invloed op je interieur. 
Dit jaar kiezen we wederom massaal voor warme 
tinten zoals terracotta, okergeel en oudroze, zo is de 
verwachting. Of je dit nu subtiel doet door de kleuren 
terug te laten komen in accessoires of het meteen 
wat grootser aanpakt, is geheel aan jou.

Wat de trends ook zijn, het belangrijkste blijft dat jij 
kiest voor een interieur dat bij jou past. Toch liever 
vierkant en harde knalkleuren? Doen! Dat is dan 
gewoon jouw persoonlijke trend voor 2020.

BRUIST/WONEN
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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. #SUSTOILABLE 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Wil jij kans maken 
op een natuurlijk 
verzorgingspakket? 
De producten van 

sustOILable bieden 

uitstekende verzorging 

voor het hele lichaam.

Van huid- en haarolie en 

handgemaakte zeep tot 

natuurlijk wasmiddel (wasnoten).

SUSTOILABLE: NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. Geen gedoe met 

toevoegingen, kleuren en geuren. De producten van sustOILable bieden 
uitstekende verzorging voor het hele lichaam: verzorgende huid- en haarolie (in 

stijlvolle, navulbare pipetfl esjes), handgemaakte stukken zeep, heerlijke geurolie 
en natuurlijk wasmiddel (wasnoten). Laat je verrassen door de pure producten!

www.sustOILable.com

BIOLOGISCHE PASTA
Een chocoladepasta zonder 

palmolie, conserveringsmiddelen en 
kunstmatige smaakstoffen. Deze 
Nocciolata van Rigoni di Asiaga 

bestaat alleen uit biologische 
ingrediënten. Er is ook een melk-

vrije versie. Liever witte Nocciolata? 
Die is er! Met meer hazelnoten 

en 30% minder suiker.
www.rigonidiasiago.nl/nocciolata

win
Bruisend  het
nieuwe  jaar in! 

BELEEF KOFFIE
De koffi emachine van JURA maakt van koffi edrinken weer 
een beleving. Met één touch op het strakke kleurendisplay 
kun je kiezen uit twaalf verschillende koffi especialiteiten 

van Zwitserse kwaliteit. Alle specialiteiten zijn ook nog eens 
naar wens in te stellen (koffi esterkte, temperatuur en 

hoeveelheid melk). www.jura.com/nl

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUIST Deals
SHOPPING/NEWS

 

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. #BOEZEMKUSSEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GEZOND H2O
Het drinken van Kangen Water® bestaat in Japan al meer dan 40 jaar. 
Kangen - een Japans woord - betekent terug naar de bron. Hiromari 
Oshiro maakte zich als doel om gezond water met een hoge pH-waarde 
voor iedereen toegankelijk te maken en ontwikkelde een machine die dit

mogelijk maakt. Zo ontstond 
het Kangen Water®-apparaat. 
Kraanwater gaat door een 
actief koolstoffi lter, waarbij 
het fi lter onzuiverheden, zware 
metalen, eventuele pesticiden 
en hormonen uit het water 
fi ltert. Belangrijke mineralen 
die ons lichaam nodig heeft, 
worden niet gefi lterd. 
Ga voor meer informatie
naar www.waterdetox.nl.
Rob Pessers, 06-54605704.

Bruisend  het
nieuwe  jaar in! 

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. #COSTA DEL COKE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op het 
boek Costa del Coke. 
Een zinderende roadtrip langs
de Zuid-Spaanse kust in het 
spoor van de cokemaffi a, 
geschreven door Arthur van 
Amerongen en Ivo Teulings.
Aangeboden door Uitgeverij Just Publishers.

/NEWS/NEWSSHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

Heeft u borstkanker 
(gehad) of kent u iemand met borstkanker? 
U maakt nu kans op een speciaal boezemkussen.
Stichting Boezemkussen 
maakt hartvormige kussens die 
klachten in oksel- en borstgebied na borstkanker verlichten.
Aangeboden door JouwTransformatie.nl
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DITJES/DATJES

 Traditioneel worden op 6 januari, Driekoningen,
   de kerstboom en de kerstversiering opgeruimd. 
 Hier langer mee wachten zou ongeluk brengen.
  Januari is de maand van de goede voornemens.
Slechts 8% van de mensen houdt zich hier ook echt langdurig aan. 
Misschien is het daarom ook wel de maand waarin de meeste
   echtscheidingen plaatsvinden.
 Klein wonen is de trend. Steeds meer mensen kiezen er 
daarom voor om in zogenaamde tiny houses te gaan wonen.
  Volwaardige woningen, maar dan in het klein.
 Een slimme, multifunctionele inrichting 
   kan heel wat ruimte besparen. 
 ‘Blue monday’, oftewel de meest deprimerende dag
  van het jaar, valt dit jaar op maandag 20 januari.
   Jongens die in januari zijn geboren,
  trouwen vaak met een ‘oktobermeisje’.
   18 januari is het weer internationale Winnie de Poeh-dag.
   Poeh-poeh, wat een dag!

17



BRUISENDE/ZAKEN

De moeder van 2 zoons is zelf gescheiden en haar 
eigen ouders zijn eveneens gescheiden toen ze 12 
jaar oud was. “Ik weet dus uit eigen ervaring hoe 
traumatisch een scheiding kan zijn voor een kind”, 
vertelt Carolien. “Daar ligt ook mijn drijfveer. Door 
aan de slag te gaan met de ouders wil ik het leven 
van de kinderen verbeteren. Een echtscheiding op 
zich is niet schadelijk voor een kind, maar de vele 
ruzies tussen de ouders zijn dat wel. Juist daar kan 
ik het verschil maken als coach.”

Jij bent ‘in control’
“Als coach help ik je om de scheiding een plek te 
geven en om de communicatie met je ex-partner 
te verbeteren. Meestal klopt een van beide ouders 
bij mij aan. Dat kan, want uiteindelijk heb je je ex-
partner niet nodig om jullie situatie te veranderen. 
Als een van de twee stopt met ruziemaken, is er 

Dorpsstraat 154c, Barendrecht  |  06-36054971  |  info@succesvolscheidenrijnmond.nl  |  www.succesvolscheidenrijnmond.nl

‘Maak zelf een eind 
aan de strijd!’

Sinds 2017 staat Carolien Roobol als gezins- en scheidingscoach mensen bij die 
in een scheiding verwikkeld zijn of al langer gescheiden zijn. Ze leert hen zonder 

voortdurende confl icten om te gaan met hun ex-partner. In het belang van de 
kinderen.

simpelweg geen strijd meer. En als jij leert anders 
om te gaan met je ex-partner, is de kans groot dat 
deze ook anders gaat reageren op jou.”

Intensieve begeleiding
Gemiddeld duurt de begeleiding 3 tot 4 maanden. “In 
die periode loop ik als het ware met je mee. Vaak zijn 
de emoties heel heftig op het moment dat je bij mij 
komt. We gaan die eerst neutraliseren, zodat je verder 
kunt. Vervolgens richten we ons op de communicatie 
tussen jou en je ex-partner; aan de hand van o.a. 
mails en apps maak ik inzichtelijk waar het mis gaat 
en hoe je compromissen kunt sluiten. Daarbij houd 
ik je een spiegel voor zodat je ook kritisch naar jezelf 
kijkt. En natuurlijk coach ik je ook in hoe je je kinderen 
het beste kunt begeleiden in het scheidingsproces. 
Zo hoop ik de stress te reduceren en meer rust te 
brengen in het gezin.”

MEER RUST EN 
MINDER STRESS

BRUISENDE/ZAKEN
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De ultieme uitdaging
De Rotterdamse Charlotte Vriezen gaat samen met haar Waalwijkse vriend Ed Splinter de ultieme 

uitdaging aan. In januari 2020 doen zij mee aan The Arctic Challenge. Negen dagen lang toeren zij 
vanuit Nederland door Scandinavië naar de Noordkaap en terug – een afstand van circa 7.000 km – 
bij arctische temperaturen van -40° Celsius. Op deze manier proberen zij zo veel mogelijk geld op te 

halen voor twee goede doelen.

“HET IS EEN DROOM DIE UITKOMT!”

Wilt u ook een bijdrage doneren voor het busje? 
Doneer dan via www.doneeractie.nl/actie/39853

“Elke gedoneerde euro gaat voor 100% naar 
de goede doelen”, vertelt Charlotte enthousiast. 
Voor de regio Rotterdam en Gouda is dat voor 
stichting ouder initiatief Zuidplas in Moordrecht. 
Dit is een wooncomplex waar 19 jongeren met 
uiteenlopende beperkingen samenwonen. De 
wens hiervoor is om een mooie donatie te kun-
nen doen voor de aanschaf van een busje zodat 
deze jongeren makkelijker van A naar B kunnen 
worden vervoerd.

Op avontuur
Ed had net twee maanden een relatie met 
Charlotte toen hij het idee opperde om “de 
ultieme relatietest” te ondergaan. “Tot mijn grote 
verbazing zei ze ‘doen we!’.” Op 11 januari gaan 
zij de strijd aan met 39 andere teams in een 
speciaal geprepareerde 385pk sterke Porsche 
Cayenne Diesel.”

De enige vrouw
“De eerste etappe van maar liefst 3.500 km zal 
ongetwijfeld de zwaarste zijn. Dan is het een 

kwestie van het hoofd leegmaken, verstand op nul en 
rijden maar. We zijn heel realistisch hoor, we gaan echt 
niet voor de hoofdprijs. We zijn al trots als we weten te 
fi nishen en een mooi  bedrag bijeen hebben gereden 
voor de het busje.” Lachend: “Het damesklassement 
hebben we overigens sowieso al gewonnen want 
Charlotte is de enige vrouw die meedoet.”

Ieder jaar iets geks
Tot nu toe staat de teller op circa 15.000 euro, het 
streven is uiteindelijk 20.000 euro op te halen. Het stel 
heeft inmiddels de smaak te pakken. Wat hen betreft 
blijft het niet bij hun deelname aan de Arctic Challenge. 
“We willen gewoon ieder jaar iets geks doen. Voor 2021 
hebben we dan ook alweer iets nieuws in gedachten!”

BRUISENDE/ZAKEN

Ed Splinter en Charlotte Vriezen  |  info@Value2ugoesarctic.nl  |  www.value2ugoesarctic.nl  |  facebook Value2u goes arctic  |  06-26382838

Feest-, Trouw- en Vergaderlocatie

In het groene Hart, bij Gouda
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DANIEL ARÉVALO
Chris en Alice zijn gelukkig getrouwd, 
hebben een dochtertje en verwachten een 
tweede kind. Dan wordt Alice gebeld dat 
Chris een auto-ongeluk heeft gehad op een 
plek waar hij volgens Alice helemaal niet 
langs zou komen. Ze wordt gegrepen door 
het verlies, maar ook door de angst dat 
hun relatie niet zo perfect was als het leek. 
Alice gaat op zoek naar antwoorden en 
volgt zijn laatste reis tot aan het epicentrum 
van het mysterie: Robin-eiland, Cape Cod, 
Massachusetts. Tijdens haar zoektocht 
dringt zich de vraag op: hoe goed kende ze 
haar man? Hoe goed kent ze zichzelf?
Alice op het eiland van Daniel Arévalo ligt 
vanaf medio januari in de boekhandel.

Het Nederlands IJsbeelden Festival 
is een uniek winterevenement voor 
jong en oud! Tot en met zondag 
1 maart zijn de IJsselhalen in 
Zwolle omgetoverd tot een adem-
benemende wereld van kraakhelder 
ijs en glinsterende sneeuw. De 
beste ijskunstenaars ter wereld zijn 
hier rondom het thema ‘R-ijs door 
de tijd’ aan de slag met 275.000 
kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw en 
bouwen ijs- en sneeuwsculpturen 
tot wel zes meter hoog.
Om lange wachtrijen te voorkomen 
tijdens dit unieke winterevenement 
wordt er dit jaar gewerkt met 
tijdsblokken. Bestel een ticket voor 
de datum en het tijdsblok van jouw 
keuze en geniet zolang je wilt van 
deze magische wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.ijsbeelden.nl

D AGJE UIT
IJSBEELDEN
FESTIVAL

Na het verliezen van zijn vrouw zondert John 
Dolittle (Robert Downey Jr.), een dokter uit 
het Victoriaanse tijdperk, zich af van de 
wereld met enkel zijn exotische dieren als 
gezelschap. Wanneer de jonge koningin 
Victoria echter ernstig ziek wordt, wordt John 
gedwongen af te reizen naar een mythisch 
eiland om op zoek te gaan naar een remedie. 
Tijdens zijn zoektocht wordt hij vergezeld 
door een jonge leerling en een hoop dieren, 
waaronder een angstige gorilla, een vrolijke 
ijsbeer, een enthousiaste eend, een cynische 
struisvogel en een eigenzinnige papegaai.
Dolittle draait vanaf 16 januari in de 
bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DOLITTLE

Besjoer!

Worre ik om drie uur ’s nagts gebelt. “Uw moeder 
is klaar en ken naar huis”.  Nou sei ik, sal ik 
morgenogtend froeg komme, dan ken sij ook ’n pietsie 
bijkomme. Seg die muts: “Meneer, dit is geen hotel!!!” 
Ik naar dat tyfussiekehuis. Sit se niet meer op ’n kamer, 
maar al bij de ingang op me te wagte. Een out bessie, 
die niemand had, werd toen met ’n siekewage naar huis 
gesjeest. Onder ut mom: “Soek ut ff lekkur self uit”.
So maar ‘n foorbeelt fan gesonheitssorg in Holland. 
Het beste in de werelt segge die gefl ipte hotemetote 
in DeHaag. Gelul, feek niews!!! Uit ondersoek blijk 
dat ut hier alleen maar slegter geworre is sints dat 

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.

“Straks kiese tusse pil 
fan Drion of met pijn de pijp uit?”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

ziekekostegemuts. Door de privetiserink en concurrensie 
gaat allus naar de klote. Ut ken gewoon niet om fertrouwe en 
samewerke te kompbinere met geld ferdiene en concurrensie. 
Bofedien krijggie meer burocrasie door fersplintering fan 
de sorg. Dus is d’r steeds minder poen foor de egte sorg. 
En dan te bedenke dat mense ouwer worre, dus meer sorg 
nodig hebbe.  D’r is maar 1 egte oplossing. Alles trug naar 
de staat. Andes ken je, as je ’t strakkies nie meer ken betale 
of d’r gewoon geen hulp meer is, kiese uit ‘n pil fan Drion 
of in eensaamhijd en met pijn in je dondur de pijp uitgaan. 
Gelukkug niewjaar. Besjoer!

Tering! We hadde de oliebolle kout door onse strot, worre ik door me moeder gebelt. “Jaap ik hep 
‘n hartaanval”. Je schrik je ff  de pleuris. Ik naar d’r toe en naar ‘n siekehuis. Afi jn, bleek dat ut 
geen atak was, maar se moste uitfogele wat ut wel was. Ik wagte. Twee, drie keer frage. Toen ut 
middernag was seie se: “Meneer gaat maar naar huis en slape”. Ik dus pleite.
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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 binnen weer strak?

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.

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 

er achter komen wat men precies wil, leidt tot 
een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

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

 
“De klant is koning”

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

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

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

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, 

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.

Wil je weten wat René voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 

René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 
bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 

met professionals. Voor zowel bedrijven
als particulieren voeren wij schilderklussen 

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 

er achter komen wat men precies wil, leidt tot 

Schilderwerk: binnen- en buiten

Behangen / plafond- en vloerafwerking

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 

Wanden, plafonds, kozijnen, deuren, plinten en 

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 

Wil je weten wat René voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 

René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

als particulieren voeren wij schilderklussen 

er achter komen wat men precies wil, leidt tot 

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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Stop nu uw
haaruitval!

Het kan echt! Nu in Nederland: 
een nieuwe behandeling welke 
het proces van kaalheid 
(androgene alopecia) 
stopt, het bestaande haar 
revitaliseert en regenereert. 

De Regenera Activa behandeling 
maakt gebruikt van uw eigen 
gezonde microgra�  weefsel om 
uw haar te herstellen. Wereldwijd 
zijn er al meer dan 50.000 
patiënten succesvol behandeld.

Kijk op onze website voor meer 
info en plan een intakegesprek. 

Medica Estetica 
Stieltjesstraat 78
3071 JX Rotterdam 

E info@medicaestetica.nl
T 010 226 0983
W www.medicaestetica.nl

Van 12 tot en met 16 december 2019 vond ’s werelds grootste premium lifestyle beurs 
Masters of LXRY weer plaats in de RAI in Amsterdam. Vijf dagen lang konden bezoekers 
zich tijdens The LOVE Edition onderdompelen in de liefde van wereldmerken, shows, 
primeurs, charity, glamour, design, entertainment en gastronomie. Tijdens de VIP Night 
spraken wij met dé man achter Masters of LXRY: Yves Gijrath.

 Hoe verklaar je het succes 
van Masters of LXRY? 
 Niemand in de hele wereld doet het zoals 
wij het doen. Boten naast de satébar, 
sterrenchefs die bij auto’s staan… Alles 
wat niet logisch is, hebben wij op onze 
geheel eigen manier logisch gemaakt. 
Beursorganisatoren uit het buitenland 
snappen er helemaal niets van. Die zeggen 
“dat willen wij ook”. Maar wij blijven het 
gewoon hier doen en zeggen “kom maar 
naar ons”. Onze kracht zit echter ook in de 
variëteit. Én in de enorme gezamenlijkheid 
die we met elkaar hebben.

  Wat maakt dit jaar anders?
  We hebben bewust gekozen voor het 
thema LOVE. Liefde is iets waar we zeker 
in het huidige tijdperk behoefte aan 

hebben. Uiteindelijk zoeken we allemaal 
naar verbinding. Daarbij maakt het niet uit 
waar je vandaan komt of wie je bent. Die 
boodschap willen we dan ook meegeven. 
Als we gewoon aardig zijn tegen elkaar, 
hebben we allemaal een leuk leven en 
daar gaat het uiteindelijk om.

  Hoe kan ik als ondernemer
deelnemen aan Masters of LXRY? 
 Ons belangrijkste criterium is kwaliteit. We 
leggen de lat behoorlijk hoog. Het is niet 
zo dat je per se een Porsche moet zijn. 
We willen ook mensen die debuteren een 
kans geven, maar dan moet je wel laten 
zien wie je bent. Durf origineel en creatief 
te zijn. Uiteraard binnen het domein dat we 
bestrijken, maar dat is zo gigantisch groot, 
daar is heel veel vraag naar. 

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

Masters of LXRY 2019 bruist!

“Samen 

zoeken naar 

verbinding”
hebben we allemaal een leuk leven en verbinding”

deelnemen aan Masters of LXRY? 
 Ons belangrijkste criterium is kwaliteit. We 
leggen de lat behoorlijk hoog. Het is niet 
zo dat je per se een Porsche moet zijn. 
We willen ook mensen die debuteren een 
kans geven, maar dan moet je wel laten 
zien wie je bent. Durf origineel en creatief 
te zijn. Uiteraard binnen het domein dat we 
bestrijken, maar dat is zo gigantisch groot, 
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1. Couture Blush van Yves Saint Laurent, € 48,50  www.ysl.com 
2. Clean it Zero Foam Cleansing Water van Banila Co, € 22,50  www.douglas.nl 

3. L’Absolue Rouge Ruby Cream van Lancôme, € 35,50  www.lancome.nl  
4. Clarity Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl 

 5. Baked highlighter palette van essence, € 8,99  www.essence.eu

En dan is het  winter

3

4

2

BEAUTY/NEWS

6. Geurkaars van Cire Trudon, € 85,-  www.debijenkorf.nl
7. Verstevigende Gezichtsolie van Weleda, € 27,99  www.weleda.nl

8. 4-In-1 Eye Palette Place de l’Opéra Rose Nude Edition van Bourjois, € 23,99  www.bourjois.com/be-nl
9. Birch Algae Facial Soap van Mádara, € 7,95  www.debijenkorf.nl 

10. Essie nailpolish dont’t be choco-late, € 9,99  www.essie.nl

9

8
7

6

Het is koud, guur, de feestdagen zijn voorbij en 
de januarimaand is volop bezig. Maar ja, deze 
maand moeten we toch door, dus aan Blue 
Monday of andere sombere dagen, daar doen 
we gewoon niet aan. Stay positive!En dan is het  winter

9

7
8

10
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Hoogstraat 2, Maassluis  |  010- 5926713  |  info@meidenvanambacht.nl  |  www.meidenvanambacht.nl

Puur, Eerlijk en Ambachtelijk
Mary Olman en Judith 
van der Spek delen een 
passie voor ambachtelijke 
producten. Drie jaar 
geleden sloegen zij de 
handen ineen en na een 
fl inke verbouwing van het 
monumentale pand aan de 
Hoogstraat 2 in Maassluis 
was Meiden van Ambacht 
een feit. In de showroom 
van 100 m2 kun je je laten 
inspireren door het scala 
aan mogelijkheden als het 
gaat om het vervaardigen 
van ambachtelijke vloeren 
en een geheel op maat 
gemaakt interieur.

ALS ONZE KLANTEN TEVREDEN 
ZIJN, DAN ZIJN WIJ DAT OOK!

Alle vloeren
“Bij ons vind je vloeren in alle soorten en 
maten”, vertelt Judith. “Daarbij hebben 
we uitdrukkelijk oog voor duurzaamheid. 
Hout is sowieso een natuurlijk product. 
Onze leveranciers maken alleen gebruik 
van verantwoord gekapt hout. Zo 
hebben we bijvoorbeeld ook een vloer 
met een groen label, deze is gemaakt 
van gerecycled materiaal en bevat geen 
weekmakers, oplosmiddelen of andere 
toevoegingen. Daarnaast is het ook nog 
eens betaalbaar.”

Kwaliteit en service
“We werken alleen met topproducten 
van de beste kwaliteit. Doordat onze 
leveranciers goede garantie bieden 
op hun vloeren kunnen wij daar met 
onze uitgebreide service en garantie in 
meegaan. De vloeren worden gelegd door 
een team van professionele Parketteurs 
met jarenlange ervaring. Zij leggen ook 

Hoogstraat 2, Maassluis  |  010- 5926713  |  info@meidenvanambacht.nl  |  www.meidenvanambacht.nl

Puur, Eerlijk en Ambachtelijk
traditionele parketvloeren, zoals 
onder andere Visgraat en Hongaarse 
punt, die verlijmd en vernageld 
worden. Tevens hebben wij een 
ruim assortiment houten vloeren die 
geschikt zijn om geplaatst te worden 
op vloerverwarming en - koeling.”

Compleet ontzorgen
“We kunnen vloeren tevens 
repareren en restaureren. Heb je 
een aanbouw en moet de vloer 
aangeheeld worden, dan leggen wij 
het nieuwe hout zodanig dat het 
weer één geheel vormt.” Dankzij de 
samenwerking met verschillende 
kleine ondernemers blijft het niet 
bij het leggen van alleen vloeren. 
Meiden van Ambacht werkt onder 
andere samen met een meubelmaker 
die een interieur - van kasten tot 
tafels - geheel op maat kan maken. 
“Daarmee creëer je iets unieks.”

BRUISENDE/ZAKEN



Het beste voor jouw huisdier 
Veel dierenshampoos bevatten irriterende 
chemische stoffen die de huid uitdrogen en 
voor irritaties van de huid en andere nare 
reacties zoals roodheid en schilfers kunnen 
zorgen. Bij de shampoos van SOOS Pets is dat 
niet zo. De Dode Zee mineralen en natuurlijke 
ingrediënten hydrateren en voeden de huid en 
vacht. De shampoos hebben een verzorgende 
werking en verzachten de huid. Ze zorgen 
voor een glanzende vacht en verdiepen de 
natuurlijke vachtkleur. Met de producten van 
SOOS Pets verzorg je je huisdier en ziet je 
hond, kat of konijn er weer bruisend uit. 

Bruist jouw huisdier al door het leven? 
Veel mensen hebben het idee dat het slecht 
is om hun huisdier vaak te wassen. Met de 
shampoos van SOOS Pets is het tegendeel 
waar. Jouw huisdier is juist alleen maar gebaat 
bij de goede verzorging van huid en vacht die 

Ontketen de kracht van de Dode Zee
SOOS Pets is een Canadees merk dat dierenshampoos maakt op basis van Dode Zee mineralen. 
De shampoos worden gemaakt met natuurlijke ingrediënten, waaronder kokosolie en planten-
extracten en zijn vrij van SLS (sulfaten) en parabenen. Het resultaat? Een mooie én gezonde vacht. 
Zeg nu zelf, jij wilt toch ook het allerbeste voor jouw huisdier?

deze shampoos bieden. De producten zijn geschikt 
om jouw hond, kat of konijn elke week of maand te 
wassen voor een bruisende vacht en huid. 

De juiste shampoo voor elk huisdier 
De shampoos van SOOS Pets zijn van professionele 
kwaliteit en ontzettend geconcentreerd. Hierdoor 
zijn ze zuinig in gebruik en gaat een fl es stukken 
langer mee dan andere dierenshampoos. In het 
assortiment van SOOS Pets vind je ongetwijfeld 
een geschikte shampoo voor jouw huisdier. Je 
hebt namelijk keuze uit verschillende varianten, 
onder andere de hypoallergene shampoo, een 
conditioner om het verharen onder controle te 
krijgen en puppy & kitten shampoo. Alle shampoos 
zijn zowel te gebruiken voor honden en katten. De 
puppy shampoo is zelfs te gebruiken voor konijnen. 
Verwen jouw huisdier op de best mogelijke manier 
en bestel jouw dierenshampoo via www.soospets.nl. 

 

Jouw huisdier ook bruisend 
door het leven? Bestel via 

www.soospets.nl!

is om hun huisdier vaak te wassen. Met de 

waar. Jouw huisdier is juist alleen maar gebaat 
bij de goede verzorging van huid en vacht die 

Meer informatie?
info@soospets.nl 
www.soospets.nl

Ontketen de kracht van de Dode Zee

“DANKZIJ DE GENEZENDE 
KRACHT VAN MINERALEN 
UIT DE DODE ZEE EN EEN 
MIX VAN NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN HEBBEN 
DE SHAMPOOS EN 
CONDITIONERS EEN 
WELDADIG VERZORGENDE 
WERKING.”

Meer informatie?
info@soospets.nl 
www.soospets.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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EEN UUR 
FLOATEN STAAT 

GELIJK AAN 
DRIE TOT VIJF 
UUR SLAPEN

Nu kun je dat bijkomen natuurlijk op heel veel 
verschillende manieren doen, maar een optie die 
steeds meer aan populariteit wint, is het zogenaamde 
fl oaten. Bij fl oaten drijf je - zonder prikkels om je 
heen - op een laag zout water dat verwarmd is tot 
lichaamstemperatuur. Iets wat we al kennen van 
het  drijven op de dode zee, maar wat nu dus ook 
gewoon in Nederland kan in een speciale fl oat- 
cabine, een thermaalbad of een zoutwaterbad.

Alleen met het water
Het voordeel van fl oaten in een speciale fl oatcabine 
is dat je hierheen volledig wordt afgesloten van alle 
prikkels (zoals geluid, licht en zwaartekracht) om je 
heen. Je bent als het ware alleen met het water en je 
gedachten en kunt volledig ontspannen. Hierdoor 
wordt het door sommige mensen ervaren als zweven. 

Benieuwd of je ook bij jou in de buurt kunt fl oaten? Via www.nederlandbruist.nl vind je heel wat heerlijke 
wellness aanbieders. Reken maar dat daar ook een ‘fl oat adresje’ tussen zit.

Drijf de december-
stress van je af...
Hoe leuk december ook is, het is en blijft óók een ontzettend drukke 

feestmaand waarin we rennen van de ene sociale ‘verplichting’ naar de andere. 
Januari is dus dé maand om even heerlijk bij te komen na al die hectiek.

Het gevoel van even gewichtloos zijn, werkt zeer 
ontspannend en rustgevend. Een uur fl oaten zou dan 
ook gelijkstaan aan maar liefst drie tot vijf uur slapen.

Nog meer voordelen
En dat is niet het enige voordeel van fl oaten. Het 
heeft namelijk ook een positief effect op stress-
klachten, (chronische) pijn, je concentratie  vermogen, 
je slaappatroon, je creativiteit, de bloeds omloop, 
sportprestaties en het bevordert het herstel van je 
spieren na (intensief) sporten. Niet zo vreemd dus 
dat (top)sporters het fl oaten al jaren geleden hebben 
ontdekt. Nog een pluspunt: tijdens het fl oaten komt 
er  heel wat endorfi ne vrij. Dit zogenaamde geluks-
hormoon geeft je een gevoel van euforie en zorgt er 
ongetwijfeld voor dat je alle stress van de december-
maand weer van je af kunt schudden.

BRUIST/BODY&MIND
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Satijnbloem 31, Rotterdam  |  010 - 2021865
info@dierencrematorium-rotterdam.nl
www.dierencrematorium-rotterdam.nl

COLUMN/MAJESTA

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

Bestellen via: 

N W

: 010 418 4233: 010 418 4233

Bergse Dorpsstraat 53A 
3054 GB Rotterdam

www.Nowthemoodstore.nl
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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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Bij Baby Spa Zenn krijg je al snel een huiselijk gevoel en 
de spa is zo prikkelarm mogelijk. Duo sessies zijn wel 
mogelijk alleen als je die zelf boekt, bijvoorbeeld met een 
vriendin. Wat ons ook zo uniek maakt is dat wij met zo veel 
mogelijk natuurlijke producten werken en wij staan voor 
kwaliteit. Onze producten zoals oliën en crèmes zijn speciaal 
ontwikkeld voor onze wellness en op natuurlijke basis. 

Vanaf wanneer kan je kindje fl oaten bij Baby 
Spa Zenn? Floaten bij Baby Spa Zenn is mogelijk vanaf 
twee weken. Esmée adviseert zelf een afspraak te maken 
wanneer je kindje het meeste last heeft van pijntjes. Dit is 
meestal rond de zes weken. Vaak zitten de kindjes dan op 
hun piek van pijntjes en vermoeidheid, dan is een middagje 
ontspanning erg fi jn. Het mag natuurlijk altijd eerder of 
wanneer je kindje geen pijntjes heeft.

 

Baby Spa Zenn 
voor iedereen Zenn!

Baby spa´s zijn de laatste tijd erg populair geworden in Nederland. Hoe 
geweldig is het om te zien dat jouw kindje lekker aan het bewegen is in 
het water en tijdens een massage heerlijk ontspant. Baby Spa Zenn is 
de enige in Rotterdam die hun behandelingen standaard één op één 
aanbieden. Altijd privésessies en 100% aandacht voor jou en je kindje. 

Jacob van Campenplein 37, Rotterdam  | 06-21553810  |  babyspazenn@gmail.com  |  gratis parkeren! 

www.babyspazenn.nl 

Benieuwd geworden naar de behandelingen van Baby Spa Zenn?
Maak dan een afspraak bij Baby Spa Zenn!

BRUISENDE/ZAKEN

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

MILAN'S DIERVOEDING

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

MILAN'S DIERVOEDING

Yakka’s worden traditioneel gemaakt van Jakmelk 
in de Himalaya. Yakka’s zijn heel voedzaam Kom langs 

en probeer het 
eens uit!

Your dog loves it!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Als het leven
je laat struikelen,

maak er dan

een salto van

bruisend
nieuw jaar

bruisend
nieuw jaar

Bruist wenst
alle lezers een

Bruist wenst
alle lezers

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

soorten haar.

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

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

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

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

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

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

Betlem Taravilla 
(Art director Whoops)
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Groenendaal 495, Rotterdam  |  010-4119911  |  info@whoopskappers.nl  |  www.whoopskappers.nl

34/47/27/0  kleur zoals in klantfolder 0/90/7/0  kleur zoals in beurs�yer

49/96/8/0  free sponge e�ect logokleur

33/62/10/0  kleur uit productfoto 23/62/34/9  kleur uit productfoto

13/43/5/0  kleur uit productfoto

100% magenta 100% zwart

maxliss logo div kleuren.indd   1 25-07-11   12:42

keratine botox

Een hedendaagse keratine behandeling heeft tot doel het haar weer te voorzien van de verloren 
bouwstoffen. Deze bouwstenen worden aminozuren genoemd. 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 dicht geseald 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 periode van gemiddeld vier 

maanden. Mits de juiste verzorgingsproducten worden gebruikt.

Kom langs voor een persoonlijk advies.
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KIJK OP DE WEBSITE 
voor een origineel en 

eerlijk product!
-

Kijk wat we voor u 
kunnen betekenen!

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

DVB DESIGN, INTERIEURBOUW & MEUBELMAKERIJ 

Welkom bij DVB Design, een meubelmakerij waar op een 
persoonlijke en professionele manier ontwerpen worden 

gerealiseerd tot een op maat gemaakt meubel. Wij helpen 
u graag bij elke interieurwens en realiseren samen met 
u de keuken, het dressoir, de inloop kast of de tuinbank 
waar u naar op zoek bent. Eiken meubelen vormen onze 
specialiteit. Van een robuuste massief eiken tafel tot 

een eiken keuken, al het eiken wordt van boomstam tot 
eindproduct handmatig geselecteerd en verwerkt tot 

unieke meubels.

Dankzij scholing van ambachtelijke meester 
meubelmakers en jarenlange ervaring zijn wij zeer 
bedreven in interieurbouw. Het vervaardigen van 

interieuroplossingen, en meubels waarbij kwaliteit en 
design voorop staan. Doordat wij geen concessies doen 
aan het gebruik van authentieke materialen, zijn wij in 

staat om hoge kwaliteit te combineren met uniek design 
waarbij vooral aan uw wensen wordt gedacht. Mocht u 

vragen hebben of benieuwd zijn naar wat 
wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend 

contact op of bel ons voor een afspraak.

Wij staan u graag bij van ontwerp tot eindresultaat!

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

SPECIAAL VOOR U ONTWORPEN EN GEMAAKT 

MEUBEL ONTWERPEN

INTERIEUR ONTWERPEN

KEUKEN ONTWERPEN
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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.

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 kun 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

4746



met fenomenaal  uitzicht!
Op vakantie de zon op je huid voelen is heerlijk, maar voor ons is een echt vakantiegevoel 
pas compleet met een accommodatie waar je na een dag vol indrukken tot rust kunt 
komen. Die plek hebben wij gevonden en willen we graag bij jullie introduceren. 

Vlakbij Mijas Pueblo, een pittoresk bergdorp 
dat bekendstaat om zijn witgekalkte huisjes, 
blauwe bloempotten en ezeltjes, zijn wij de 
trotse eigenaren van Mijas Residence, een 
luxe accommodatie met vier appartementen 
en een studio. Overal waar je staat, is het 
uitzicht op de Middellandse Zee en 

Fuengirola even mooi. En wanneer je ’s avonds 
met een glas wijn in je hand de zon in de zee 
ziet zakken en de lichtjes in de stad ziet 
aangaan, is er geen betere plek dan hier. 

Aan het prachtige zwembad, opgebouwd uit 
natuursteen met aangrenzende honestybar, 

Droomplek
met fenomenaal  uitzicht!

Los Espartales 3  |  29650 Mijas, Málaga  |  Andalusië, Spanje
0031-638532320  |  info@trouweninspanje.nl  |  www.mijas-residence.com

BRUISENDE/ZAKENDroomplek
kun je heerlijk relaxen. Of lees een boek 
in de schaduw van een van de takken 
van de prachtige oude boom in de tuin. 
Drieënhalf jaar geleden werden wij op slag 
verliefd op deze magische plek. Dat gevoel 
willen we graag met jullie delen. 

Nieuwsgierig? Onze accommodatie, 
inclusief het woonhuis, is ook in zijn geheel 
af te huren (maximaal 26 slaapplaatsen).

Wist je dat Mijas Residence ook een trouwlocatie is? Droom je van een huwelijk 
onder de Spaanse zon, kijk dan
voor meer informatie op 
www.trouweninspanje.nl 
of lees mijn column in het volgende
nummer van Marbella Bruist.

Neem eens
een kijkje op onze 
website en boek

www.mijas-
residence.com
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GaastraShop nu 
online

met 40% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 40%
PROMOCODE: BRUIST 

SHOP NU OP
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T
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Maltaplein 17 Rotterdam  |  (+31) 010 7853110  |  info@fashion-lovers.nl  |  www.fashion-lovers.nl

✓ Elke week een nieuwe collectie
✓ Voor 17.00 besteld = zelfde dag verzonden
✓ Gratis verzendig vanaf € 75,-

De beste wensen 
voor 2020

Sale tot 50% korting* 
(de hele collectie)

www.fashion-lovers.nl
* gedurende januari 2020 
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QoQo Massage Retreat
High-end genieten op jouw moment  
Ideaal ontspannen in gedachte en lichaam. Kom naar een QoQo Massage 
Retreat voor een gepersonaliseerde behandeling met zachte bewegingen 
door onze beste masseurs. Stress en gespannen spieren verdwijnen door 
onze unieke behandeling.

Bij ons sta jij voorop. Dat laten we zien met de beste masseurs die 
er in Nederland te vinden zijn, met elk minstens twee jaar ervaring. 
Daarmee weet je dat jij de massage krijgt die je verdient.
Bij ons is een massage geen behandeling. Je 'bestelt ' geen 
massage op een lichaamsdeel, zoals je schouders of je rug, maar 
samen met de masseur bespreek je waar je behoefte aan hebt. 
Waar je gevoel om vraagt. Wat je lichaam wenst.

Bij ons krijg je de tijd en de aandacht die daarbij horen. 
Dat is het enige dat telt. QoQo Massage Retreat biedt de 
drie hoogste niveaus van masseurs: Brons, Zilver en Goud. 

Maak een afspraak via www.qoqoretreat.com.

BRONS
€ 60,-

(60 minuten door een 
masseur met minimaal 

2 jaar ervaring)

(60 minuten door een Deze massage leidt tot 
volledige ontspanning en zal 

alle stress wegnemen.
 Maak gebruik van deze 

BRUIST Deal om samen te 
genieten van deze verzorging 

en ontspanning. Deze massage 
maakt je dag compleet.

 25% OP L' ERBOLARIO 
PRODUCTEN 

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA

WWW.QOQORETREAT.COM

Deal

Oude Binnenweg 144A
Rotterdam

www.qoqoretreat.com

QoQo Massage Retreat
korting

KIES VOOR 
EN KRIJG GOUD

ZILVER
€ 70,-

(60 minuten door een 
masseur met minimaal 

4 jaar ervaring)

(60 minuten door een 

GOUD
€ 80,-

(60 minuten door een 
masseur met minimaal 

6 jaar ervaring)

(60 minuten door een 
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Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Alles in huis voor 
een echt thuis!

Bettoweg 22-24 Schiedam  |  010-437 49 44      
 info@delangeenreek.nl  |  www.delangeenreek.nl 

Ben je toe aan een verrassend advies voor uw interieur?
Loop binnen in onze showroom en laat je inspireren!

De Lange & Reek verstaan hun vak al meer dan 100 jaar. Groot 

geworden door continu in te spelen op de persoonlijke behoeften 

van klanten en de nieuwste ontwikkelingen in de woningmarkt. Hun 

oplossingsgerichte werkwijze maakt hen een betrouwbare partner voor 
woninginrichting.

VLOEREN    RAAMBEKLEDING     SLAPEN   

    W0NEN    HAARDEN   WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT     WANDAFWERKING

Wij nodigen u van harte uit om onze nieuwste collectie 

te komen bezichtigen. Onze showroom is geopend van 

di t/m za 9.00 - 17.00 uur. 
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Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  
010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  

 www.staelduinsebos.nl

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.  

Buiten 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. 

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak 

010-2486991
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Laat de zalm of tonijn uitlekken (evt. vel 
en graten verwijderen). Maak de bosuitjes 
schoon en snijd ze in ringetjes. Snijd de 
korsten van het brood en verkruimel het 
brood (in een keukemachine). Meng het 
broodkruim met de vis, het ei en zout en 
peper naar smaak. Schep de bosui erdoor. 
Bak de aardappelpartjes in de helft van 
de olijfolie. Vorm ondertussen van het 
vismengsel met natte handen vier platte 
schijven en bak deze in de rest van de 
olijfolie in circa 6 minuten gaar en goud-
bruin. Kook de sperziebonen met een 
beetje zout in 6 minuten beetgaar. 
Serveer de viskoekjes met de aardappel-
partjes en de sperziebonen.

INGREDIËNTEN
2 blikjes roze zalm of tonijn

3 bosuitjes
4 sneetjes witbrood

1 ei
zout en peper

800 gr. aardappelpartjes
6 eetl. olijfolie
sperziebonen

met sper zie bo nen
4 PERSONEN - 25 MINUTEN

Vis koek jes

Annemiek, grafi sch vormgever bij Bruist
Deze recepten zijn bij ons thuis de twee grote favorieten. Als ik vraag: “Wat eten we 
vandaag?” dan wordt steevast geroepen: viskoekjes of ‘chique pasta’. Wij noemen dat 
chique omdat het net iets specialer is dan de gewone spaghetti met gehakt, groente en 
tomatensaus. Maar het is wel heel eenvoudig te maken. Kip en ingrediënten in een 
schaal en de oven doet de rest. Het recept van de heerlijke viskoekjes is eigenlijk met 
zalm, maar wij gebruiken meestal tonijn. Tip: ze zijn koud ook heel lekker als snack.

RECEPT/VAN DE MAKERS

Verwarm de oven voor op 200 ºC. Snijd 
de kipfi let in plakken en de mozzarella in 
plakjes. Vet een ovenschaal in met de 
olijfolie. Leg de kipfi let dakpansgewijs in 
de ingevette oven schaal. Pers de knofl ook 
erboven en bestrooi de kip met peper. 
Schenk de kant-en-klare pastasaus erover. 
Als je tomatenblokjes gebruikt, voeg dan 
wat extra peper en Italiaanse kruiden toe. 
Leg de plakken mozzarella op de kip en 
bestrooi met de oregano en peper. Bak de 
kipschotel in de oven in circa 30 minuten 
goudbruin en gaar. 
Kook ondertussen de spaghetti volgens de 
aanwijzingen op de verpakking beetgaar. 
Verdeel de broccoli in roosjes en snijd de 
steel in plakjes. Kook de broccoli in 6 
minuten beetgaar. Serveer de kipschotel 
met de spaghetti en broccoli.

INGREDIËNTEN
350 g kipfi let

125 g mozzarella
2 eetl. olijfolie

2 tenen knofl ook
peper

600 g pastasaus of een
blik tomatenblokjes

1 theel. Italiaanse kruiden
1 theel. gedroogde oregano

300 g spaghetti
800 g broccoli

met broccoli
4 PERSONEN - 20 MINUTEN + 30 MIN. OVENTIJD

Italiaanse
kipschotel
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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.

Going electric. Staying Mercedes.
Stap in een nieuwe tijdperk van mobiliteit met een sterke en betrouwbare partner. Dankzij de eerste elektrische 
Mercedes geniet u van het beste van twee werelden. Met zijn fascinerende rijdynamiek, maximale veiligheid, 
uitgebreide laadmogelijkheden en een bereik van ruim 400 kilometer (volgens de WLTP testcyclus), tilt de 
nieuwe EQC elektrisch rijden naar een hoger niveau. 

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

Adv. 1-1 pag. EQC-Klasse BRUIST.indd   1 11-12-2019   14:14

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
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Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

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

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

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

 Wij danken
al onze klanten

voor de samenwerking 
in 2019 en wensen 

iedereen een geweldig 

2020!
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