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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat dit jaar 
de Olympische Zomerspelen in (Japan) 
Tokio plaats zullen vinden en dat YOI als 
derde tuinmeubel label afkomstig uit het 
Borek huis wordt geïntroduceerd. 
Alle series van YOI hebben namen in 
het Japans, afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen gevoel.
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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. Maar 
meestal ook de ideale maand om weer heerlijk naar buiten te 
gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie maanden die voor 
ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose gebruiken? Blader 
dan vooral snel verder, want in deze nieuwste editie van Bruist 
delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet zit er wel een 
trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

Lea en Marcel Bossers

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 - Jordy Damen
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. 
Rotterdam Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist 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

DRECHTSTEDEN

DE WATERWEG

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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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

Volgens Tuinbranche Nederland gaan we dit jaar drie 
opvallende trends tegenkomen in de Nederlandse 
tuinen: Inner Retreat, Blended Cultures en Street 
Savage. Mooie benamingen, maar wat houden ze 
precies in?

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

BRUIST/WONEN

9



Toen Gwendolyn Landvreugd 
als 17-jarige voor het eerst 

in aanraking kwam met 
nagelstyling, wist ze het 

meteen: Dit is het helemaal! 
In 2003 begon ze vanaf 
haar studentenkamer als 

nagelstyliste. Inmiddels is Glaw 
Beauty Nederland uitgegroeid 
tot een bloeiend, dynamisch 
bedrijf dat een totaalconcept 
biedt van opleidingen, salon, 

webshop & business coaching 
op het gebied van beauty.

AT YOUR SERVICE! “Ik richt me allang niet meer alleen op nagelstyling, maar ook 
op wimper- en wenkbrauwstyling, spray tanning, allround 
waxen, visagie en uiterlijke verzorging”, vertelt Gwendolyn 
gedreven. “Bij die verbreding werd ik vooral geïnspireerd door 
mijn nagelklanten, die er zelf om vroegen. Om die reden blijf 
ik ook gewoon een salon draaien, onze klanten vormen voor 
mij de beste graadmeter in alles wat ik doe.”

Traditionele technieken
“Op alle gebieden kies ik bewust voor traditionele, niet-
invasieve technieken zoals epileren met touw en het 
kleuren van wimpers en wenkbrauwen met hennapoeder. 
Tegenwoordig wordt er veel gespoten en gesneden, maar 
daar houd ik me graag verre van. In mijn visie kun je iemand 
heel mooi maken zonder de huid te beschadigen.”

Perfecte wenkbrauwen
Glaw Beauty Nederland is (als het even kan exclusief) 
leverancier van diverse professionele beautymerken, waar onder 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN BEAUTY

Glaw Beauty Nederland  |  Gouvernestraat 89, Rotterdam  |  085 – 06 06 895  |  info@glawbeauty.nl  |  www.glawbeauty.nl

Kinetics en Nouveau Lashes. “Wimpers en wenkbrauwen 
zijn momenteel helemaal hot. Logisch, want beiden zijn 
bepalend voor je gezichtsuitdrukking. Het Engelse HD 
Brows  biedt het nieuwste van het nieuwste: Met een 
BrowSculpt wenkbrauwlaminatiebehandeling creëer je 
moeiteloos perfecte wenkbrauwen. ‘Beautiful brows’ zijn er 
voor iedereen, zowel mannen als vrouwen.”

Opleiding, workshops en trainingen
Wil je dit soort technieken zelf onder de knie krijgen, dan kun je 
bij Glaw Beauty - als onafhankelijk erkend opleidingsinstituut 
- terecht voor opleidingen (basis en gevorderd), workshops 
en trainingen. “Bijvoorbeeld als aanvulling op wat je al doet 
in je kapsalon. Daar ligt voor mij ook een belangrijke drijfveer. 
Ik vind het ontzettend leuk om anderen te motiveren en mijn 
passie aan hen over te dragen. Dat ik daarmee ook nog eens 
op mijn manier een bijdrage kan leveren aan de fi nanciële 
onafhankelijkheid van de vrouwen, maakt het voor mij 
helemaal af!”

BRUISENDE/ZAKEN

Korting op 
brow design 
cursussen

Korting
op full brow 
behandeling

Ontvang speciale kortingen
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KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi  kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’ omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

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. #DORDRECHTTOURS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Ook deze maand hebben 
we weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
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. #LINNAEUSHOF naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.

Leve de lente

HOOGSTRAAT 107A ROTTERDAM 
DICHTBIJ DE MARKTHAL & STATION BLAAK
TEGENOVER DE CENTRALE BIBLIOTHEEK

12



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



DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
Tuinbranche Nederland heeft weer wat mooie namen bedacht 
 voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.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 nieuwe collectie 
is binnen, kijk op:

www.fashion-lovers.nl
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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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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 binnen?

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

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

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, 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!

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, leiden 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 

interesse in de mensen tonen en al pratend er 
achter komen wat men precies wil, leiden tot 

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas

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

BOEKJE LEZEN LOOP NOOIT WEG ZONDER HELM

Isidore Mazal is elf en de jongste zoon in 
een gezin met zes kinderen. Zijn broers 
en zussen zijn allemaal superintelligent, 
hij is gevoelig. Berenice, Aurore en 
Leonard behalen al voor hun 
vierentwintigste doctoraten. Jeremy is een 
muzikaal genie en Simone van dertien is 
overal goed in. Alleen Isidore heeft nog 
nooit een klas overgeslagen of een 
proefschrift geschreven. Maar wanneer 
de familie Mazal getroffen wordt door een 
tragedie, is hij de enige die hen kan 
helpen. Als hij voor die tijd tenminste niet 
is weggelopen van huis. LOOP NOOIT 
WEG ZONDER HELM van Camille 
Bordas verschijnt 21 april.

D

Of je nu van bos, heide of strand 
houdt, Nederland heeft vele mooie 
natuurgebieden. Ervaar en ontdek 
hoe mooi de natuur is en trek er op 
uit. En de natuur maakt je ook nog 
eens gelukkiger! Het aanbod van 
activiteiten en evenementen in de 
natuur is reuze, voor zowel jong als 
oud. Als je érgens goed van kunt 
uitwaaien is het wel aan zee. Niets 
is zo ontspannend als een 
wandeling over het strand. Met 
zicht op een verre horizon en alleen 
het geluid van de zee en zingende 
meeuwen. Maak bijvoorbeeld een 
strandwandeling tussen de 
bosjutten in Rockanje of ga 
wielewalen spotten bij Lauwersoog.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van 
Nederland op www.anwb.nl/
wandelen.

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

The Secret Garden is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Frances Hodgson 
Burnett. Wanneer de ouders van de tienjarige 
Mary Lennox (Dixie Egerickx) overlijden, wordt 
ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland 
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar 
zieke neefje Colin die eigenlijk het huis niet uit 
mag. Samen gaan ze op onderzoek uit in de 
honderden kamers en uitgestrekte tuinen. Daar 
ontdekken ze een mysterieuze deur die toegang 
geeft tot een geheime tuin die sinds de dood 
van haar tante niet meer open is geweest.
THE SECRET GARDEN en andere fi lms zijn 
te bekijken via Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
THE SECRET 
GARDEN

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

De meest knusse 
woonkamer van 

Maassluis

“Ja, dat verthuizen is onder andere bij ons zeker te 
zien aan het aantal renovaties van houten vloeren die ons vaste 
team van freelance parketteurs veelvuldig uitvoert”, zegt mede-
eigenaar Judith van der Spek van Meiden van Ambacht, dat 
in Maassluis gevestigd is. “We doen momenteel echt heel veel 
renovatiewerk. 

Mensen komen dan vaak eerst bij ons in de winkel en tijdens het 
verkoopgesprek geven ze dan aan dat ze niet voor de aanschaf 
van een nieuwe houten vloer zijn gekomen, maar dat ze hun 
bestaande houten vloer graag gerenoveerd willen hebben. 
Al dan niet in combinatie met een verbouwing in hun huis of 
aanbouw. Momenteel hebben we erg veel schuurklussen in de 
agenda staan..”

Klanten kiezen volgens Van der Spek als ze hun houten vloer 
laten renoveren meestal voor een andere afwerking, qua kleur of 
voor een duurdere variant van olie of lak, omdat ze in dit geval 
geen geld kwijt zijn aan een nieuwe vloer.

Verthuizen doe je bij
 Meiden van Ambacht
INretail stelde vast, dat verthuizen de nieuwe trend is. Omdat de doorstroming 
op de woningmarkt gering is, blijven steeds meer mensen veel langer in hun 
eigen huis wonen. Is dat te zien aan het aantal renovaties van houten vloeren? 
Worden bestaande vloeren vaker geschuurd en opnieuw in de lak of olie gezet? 
Kortom, wat merken parketbedrijven van het ‘verthuizen’?

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  06-11153479
info@kristallenwereld.nl  |  www.kristallenwereld.nl

 Energetisch wonen?
Wil je ook

Nieuwe Ginnekenstraat 21, Breda  |  

Volgens de Feng Shui zijn planten en stromend water een belangrijk onderdeel in jouw huis.

Jan van der Linden, 
eigenaar van Kristallen 
Wereld in Breda, 
heeft een uitgebreide 
collectie natuurstenen. 
Veel mensen komen 
naar de Nieuwe 
Ginnekenstraat om 
stenen te kopen 
voor decoratief 
gebruik, maar 
vooral ook voor 
de heling van 
lichamelijke
kwalen. 

Een uitgestald groepje kristallen is niet alleen mooi, 
maar brengt nieuwe energie en balans in huis. 

Steeds meer mensen ervaren de schoonheid en kracht van kristallen. 
Ze zijn niet alleen decoratief in uw huis maar brengen ook de energie, 

rust en balans. 

Begin bijvoorbeeld al bij de voordeur met een stuk Rozenkwarts, 
deze heeft de liefdevolle energie wat goed is voor eenieder die 

bij u binnen komt.

Kom vrijblijvend kijken en voelen in onze winkel en laat u verrassen. 
We hebben prachtige stukken van natuurlijke kunst, 

om energetisch te wonen.
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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!
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1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.nl

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.nl

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.nl
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.nl

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10

8

12

7
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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.

3130



45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Doe eens wat anders 
dan anders...

BRUIST/LIFESTYLE

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.nederlandbruist.nl.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 
twintig speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je 
op je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!
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Besjoer!

Kijk, ik segt nie dat ‘t froeger allemaal beter was. Denk 
effe an Tsjernobiel. Die Russe hielde eerst hullie muil 
(doen se nog steets) en daarna ware se hier an ’t susse. 
Maar we hebbe eg wel straling in ons lijf gekrege. We 
hebbe ook groente, fruit en fl ees uit ’t Oostblok gegete 
die eg wel besmet ware. Hoefeel dooie dat hep gekost 
sulle we neffer nooit wete. Want bewijs ’t maar is dat je 
siek geworre ben fan Tsjernobiel.
Dus dat was ook niet jofel, Maar de heibel om dat 
fi erussie gaat me bofe me pet. Ok, tis nieuw maar as d’r 
‘n fi russie nie in de griepprikkokteel sit en d’r gane 
daardoor meer mense de pijp uit, dan is ’t nie meer as 
‘n beriggie. En tis kut dat d’r mense door dat coranna 
dood benne, maar d’r benne feel meer sieke nu weer 
toppie joppie.

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.

“De heibel ofer dat fi russie 
ga me bofe me pet” 

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

toppie joppie.

Snappie trouwes waarom hullie in dat spaggetti-gat ’t so uit 
de klauw hebbe kenne late lope, waardor ’t ferder in 
Europa tereg kwam. Hebbe se sitte slape, is ’t kapsies so 
fan; ons ken niks gebeure, benne se labbekakkie, nie 
googem, of patjepeejers die ’t nie kenne regele? Kijk, tis ’n 
mooi land, maar…….Snappie! 
Afi jn, Ik komt feel bij mense ofer de fl oer. En met twee fan 
die koters thuis, worrie tog forsigtig. Ik hep nu nog nix en 
hoop dat ’t so blijf en ik hoop dat as jullie dit lese niemand 
meer panies is en alles kits is. Besjoer!

Tering! Wete jullie wat ik wellis sout wille? Dat d‘r geen sosiale mediaas souwe benne. Geen 
internettie, appies, smsies, en al dat geseik. Wat sou ‘t rustig sijn. En we souwe mekandur nie so 
gek kenne make as nou met dat coranna.
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haarmonie

Nelly’s

Naam font: “Clicker Script” (Google Font) 

haarmonie

Nelly’s

Naam font: “Clicker Script” (Google Font) 

KAPPER M/V
GEZOCHT!

Peppelweg 66-A, Schiebroek | 010-4226020
info@nellyshaarmonie.nl | www.nellyshaarmonie.nl

INTERESSE?

VERSTUUR 

VANDAAG NOG 
JE CV!

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

STEIGERHOUTEN 
MEUBELS VOOR 

PARTICULIEREN EN 
BEDRIJVEN

TUIN

LOUNGEBUITENKEUKENS

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

Jouw onderneming ook presenteren 
in dit sprankelende magazine?
Of wilt je meer
weten over de vele
mogelijkheden van
Rotterdam Bruist? 

Neem dan contact 
op via nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

Rotterdam Bruist?

op via nl@nederlandbruist.nl 
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Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!Aelbrechtskade 63-64, Rotterdam

06-10902891  |  info@maisoncosmetic.nl 
www.maisoncosmetic.nl

Bij Maison Cosmetic 
kunt u terecht met al 

uw huidproblemen. 
Wij werken met de 

nieuwste technologie 
en blijven ons 

innoveren op het 
gebied van huid-

verbetering en verjonging 
en kunnen u daardoor 

moderne behandelingen 
aanbieden zoals:

MICRODERMABRASIE 

MICRONEEDLING 

MESOTHERAPIE 

L.E.D. LICHTTHERAPIE 

FILLERS 

PEELING

E-LIGHT ONTHARING

LIPOLYSE

Voor zowel mannen als vrouwen 
en met elk huidtype, dus ook de 

donkere huid en elke leeftijd. 
Om te zorgen dat u en uw huid 

in goede handen zijn, werken wij 
uitsluitend met huidtherapeuten 

en cosmetische specialisten. 
Zo profi teert u altijd van persoonlijke 

aandacht en deskundigheid.

Maar met het verstrijken van de jaren neemt het natuurlijke gehalte aan 
hyaluronzuur af, waardoor de huid er dof en gerimpeld gaat uitzien en 
gespannen en ruw aanvoelt. Deze veranderingen treden op in de gebieden 
die het meest zichtbaar zijn, zoals het gelaat, de hals, het decolleté en de 
handen. 
 
Door een verzorging met crèmes kan je tijdelijk en oppervlakkig de opperhuid 
hydrateren. Je huid krijgt echter niet de nodige diepe hydratatie om deze 
elasticiteit en gezond houden. Crèmes penetreren de huidbarrière niet en 
hebben dus voornamelijk een zeer oppervlakkige hydraterende werking. 
 

Fillers zijn dan vaak een mooiere en doeltreffendere oplossing. 

Een goede behandeling hiervoor is het 
aanvullen van nieuw hyaluronzuur 
t.h.v. deze rimpel. Hierdoor wordt het 
beschadigde hyaluronzuur t.h.v. deze 
rimpel opnieuw aangevuld en wordt de 
breuklijn hersteld. Vandaar de naam 
rimpelvuller of ‘fi ller’. Doordat het lichaam 
dit nieuwe geïnjecteerde hyaluronzuur 
als natuurlijk aanziet, zal het lichaam dit 
ook afbreken. Afhankelijk van het type 
hyaluronzuur zal een fi ller gemiddeld
1 tot 1,5 jaar resultaat geven.

BOEK UW 

AFSPAAK OP  

ONLINE!

Hoe voorkom je dat 
je huid uitdroogt?
De huid heeft voldoende vocht nodig om strak en elastisch 
te blijven en er glad en jong uit te zien. Je huid bevat een 
belangrijk vochthoudend middel, hyaluronzuur genoemd. 
Dit hyaluronzuur voorkomt dat je huid uitdroogt. 
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Dorpsstraat 154c, Barendrecht 
06-36054971

info@succesvolscheidenrijnmond.nl 
www.succesvolscheidenrijnmond.nl

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.”

‘Maak zelf een eind 
aan de strijd!’

   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 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.”

COLUMN/DEKKERS

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.

Carolien Roobol

Bel voor een gratis orienterend gesprek:
06-36054971Met vriendelijke groet,

Carolien

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.

De nieuwe GLA.
Meer GLA dan ooit tevoren. De dynamische proporties zorgen ervoor dat de GLA compact en uiterst 
functioneel is. Deze compacte SUV past vrijwel overal in. Toch is er meer dan voldoende ruimte voor uw leven. 
Comfort highlights zijn: in lengte verschuifbare tweede rij zitplaatsen, Easy-Pack-achterklep, Off road-techniek-
pakket met Downhill Speed Regulation en Rijassistentiepakket. De nieuwe GLA beschikt over een groot aantal 
veiligheidsfeatures voor de meest uiteenlopende avonturen. U rijdt al een GLA vanaf € 49.245,-

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

Adv. 1-1 pag. Nieuwe GLA BRUIST.indd   1 12-03-2020   10:04
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Reis met IM Medical Travel 
en u wordt volledig ontzorgd! 
Begrip, vertrouwen en 
openheid zijn onze kernwoorden.

IM Medical Travel is opgericht door Ilona Benders, nadat ze
twaalf jaar werkzaam was in de medische sector in Turkije.
De zeer ervaren Ilona is gespecialiseerd in medische en
cosmetische behandelingen en spreekt de Turkse taal
vloeiend.

Door de ervaring die ze heeft opgedaan in Turkije kan ze haar
cliënten van de beste klinieken en specialisten voorzien. In
Nederland kunt u uw wensen met haar bespreken en krijgt u 
uitleg over de behandeling en het verloop van de reis.

Ilona Benders

Ze zorgt tevens voor voor- en
nazorg in Nederland, deskundig
advies en een heldere vertaling,
zodat u in uw eigen taal vragen
kunt stellen. Hierdoor komt u niet
met uw mond vol tanden te staan
als u eenmaal bent aangekomen
in Turkije. Gaat u akkoord? Dan 
kan de reis geboekt worden.

Kijk ook eens op: 
  IM Medical Travel

OOGHEELKUNDE
Ooglaserbehandelingen 
en lensimplantaten:
• Femtosecond Lasik / Lasek
• PRK / Refractieve    
 Lenswisseling (RLE)
Oogaandoeningen:
• Staar (Cataract) / Nastaar
• Chalazion / Glaucoom
Cosmetische Behandelingen:
• Onderooglidcorrectie
• Bovenooglidcorrectie
• Ooglift (Blepharoplasty)

TANDHEELKUNDE

•  Kronen, Bruggen & Facings 
•  Implantaten 
•  (Klik)Prothese All-on-4 / 
 All on 6
•  Smile Design & Tanden Bleken  
•  Complete Gebitsrenovatie

HAARTRANSPLANTATIE 

•  FUE-methode 
•  FUT-methode
• Wenkbrauwtransplantatie
• Wimpertransplantatie 

Last van overmatige 
haaruitval?

Besparen op 
medische kosten

Nederlandstalige 
begeleiding

Garantie goed 
geregeld!

Dhr Keus:
“Ik ben blij dat ik ervoor heb 

gekozen om een haartransplantatie 
te doen. In Turkije in het gewoon 

een stukken goedkoper. Ik 
liep toch al een aantal jaren 
met de gedachte voor een 

haartransplantatie. Ik krijg nu wel 
positieve reacties dat kaal / kort 
haar mij ook goed staat, dus ik 
zou zeggen haal eerst alles eraf 
en kijkt hoe jij je daar bij voelt 

voordat je zo belangrijke beslissing 
neemt. De begeleiding van IM 

Medical Travel is meer dan goed, 
de Nederlandse sprekende hostess 

Marjan in Turkije is echt fi jn en 
ook noodzakelijk. De kliniek in 

Izmir is goed. Het service niveau 
van deze kliniek mag wel wat 

beter. De Nederlandse sprekende 
IM Medical Travel hostess is ook 
de hele tijd hierbij aanwezig, wat 

echt top is!”

Ben je benieuwd naar de voordelen 
van behandelingen in Turkije? 
IM Medical Travel houdt in mei 
2020 weer consultatiedagen en 
informatieavonden in Nederland. 
U kunt kennismaken met onze 

specialisten, ontvangt een 
vrijblijvend consult inclusief 

behandelplan met offerte. Wij 
geven informatie over de reis en 

behandeling.

Middenbeemsterstraat 46, 
Tilburg  |  085-1307679

info@immedicaltravel.com
www.immedicaltravel.com  

Klantenervaring

Bent u op zoek naar een goede, voordelige en natuurlijke oplossing om weer 
vol vertrouwen te genieten van het leven? Dan is een haartransplantatie 
bij de specialisten in deze kleinschalige kliniek in Izmir wellicht de 
oplossing voor u.

Gelegen in de medische wijk van Izmir treft u in dit volledig uitgeruste
ziekenhuis een aparte afdeling voor cosmetische behandelingen aan, zoals ook de
haartransplantaties. Deze kliniek biedt u een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
voor een goede en voordelige haartransplantatie behandeling met garantie.
Het zeer ervaren haartransplantatie team, dat onder leiding staat van een zeer
gerenommeerde cosmetisch en esthetisch chirurg, is gericht op het verlenen van de
beste mogelijke haartransplantatie met behulp van de FUE techniek. Zij beschouwen
iedere haartransplantatie als een kunstwerk waarbij iedere
wens en situatie anders is. Hun doel is om voor iedere patiënt
het beste en meest natuurlijk mogelijke resultaat te behalen met 
gebruik van de beste materialen en nieuwste technologieën.

Onze Nederlandse hostess en het internationale patiënten team 
staan hier 24/7 klaar om u te assisteren en ondersteunen met
al uw vragen en opmerkingen. Bovendien heeft u hier bij de
tweede nacontrole ook nog een PRP behandeling inbegrepen
voor de bevordering van de genezing en het resultaat van uw 
FUE haartransplantatie.

Kijk op onze website 
www.immedicaltravel.com voor meer info.
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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

Baby Spa Zenn 
voor iedereen Zenn!

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

gratis parkeren! 
www.babyspazenn.nl 

Bij Babyspa Zenn kun 
je je kindje lekker laten 
fl oaten en masseren.
De behandelingen bij 
Babyspa zenn zijn altijd 
een op een. 

Maak snel een afspraak 
en gebruik de Bruist 
code voor 10% Korting.

voor iedereen Zenn!
Code is: 

Zenn2020

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

MILAN'S DIERVOEDING
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Snijd de kipfi let in reepjes en kruid deze goed met peper en zout. Grill 
daarna de kipreepjes in de pan tot ze mooi goud kleuren. Prak de 
avocado. Meng de kip, mozzarella, oude kaas, koriander en de 
avocado en breng op smaak met peper en zout. Verdeel dit mengsel 
over vier tortilla’s en vouw de tortilla’s dicht. 

Verhit een klein beetje olijfolie in een grillpan. Leg de tortilla's in de 
pan en grill ze twee minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Lekker 
met een beetje tabasco!

Het leuke van dit recept is, dat je met de ingrediënten kunt spelen. 
Wees niet bang om af en toe ingrediënten af te wisselen of nieuwe 
ingrediënten toe te voegen, zoals rode ui of bacon.

INGREDIËNTEN
300 gram kipfi let

peper en zout
1 avocado

50 gram geraspte mozzarella
50 gram geraspte oude kaas

koriander
4 tortilla’s

1 el olijfolie
tabasco

met kip en avocado
4 PERSONEN - 20 MINUTEN

Romige wraps

Sander, media-adviseur bij Bruist
“Deze wraps zijn een waar meesterwerk. Supermakkelijk om te maken en net zo 
makkelijk mee te nemen als lunch de volgende dag. Als media-adviseur bij Bruist ben 
ik altijd onderweg. Voor mij is het dus erg handig om een goed vullende maaltijd bij te 
hebben, die mij veel energie geeft. Deze goddelijke rollen van waar genot maak ik vaak 
voor mijn ouders en vrienden, aangezien ze er geen genoeg van kunnen krijgen.”
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in één 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com



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




