DE WATERWEG

Maak van
jouw huis
een thuis
Win met de
lezersacties

SEPTEMBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEWATERWEGBRUIST.NL

OP ZOEK
NAAR SFEER
IN HUIS?
Uw open haard & kachelspecialist heeft
alles op het gebied van sfeerverwarming en
schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs
in onze ruime showroom op 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:

UW HAARDEN SPECIALIST
IN ROTTERDAM

DE GRIFFIOEN
Anthonetta Kuijlstraat 36
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam
010-4046459 | info@griffioenrotterdam.nl

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

KIJKJE IN ONS
ASSORTIMENT
• Houtkachels
• CV houtkachels
• Gaskachels
• Pelletkachels
• Elektrische
kachels
• Sierschouwen
• Plateaus
• Tuinhaarden
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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 - Carly Pastoors
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond
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Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Like ons op Facebook.com/dewaterwegbruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De
Waterweg 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.
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Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

MAASSLUIS

SCHIEDAM
VLAARDINGEN

Inhoud

ROTTERDAM
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

DE WATERWEG

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers,
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Lea en Marcel Bossers
Wist je trouwens
Wist je trouwens
dat wij nog
datmeer
wij nog
magazines
meer magazines
uitgeven in
uitgeven
jouw regio?
Zo hebbeninwe
jouw
ookregio?
Rotterdam
Zo hebben
Bruistwe
enook
Drechtsteden
Rotterdam Bruist.
Bruist en
Drechtsteden Bruist.

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.
9

Kasten exact op uw maat!

Een kast
kun je overal
kopen...
45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!
www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
10

Haalt alles uit de kast... sinds 1975!
11

SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
n
e
r
e
m
o
z
a
n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
zijn van deze leuke actie! Of
t.nl.
ruis
ndb
naar prijsvraag@nederla
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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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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Alles in huis voor
een echt thuis!
Bent u toe aan een verrassend
advies voor uw interieur?
Loop binnen in onze showroom
en laat u inspireren.
VLOEREN RAAMBEKLEDING
SLAPEN WONEN HAARDEN
WOONACCESSOIRES
KASTEN OP MAAT
WANDAFWERKING
Onze showroom is geopend
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur
Bettoweg 22 - 24 Schiedam
010 - 437 49 44 info@delangeenreek.nl

www.delangeenreek.nl

Plan nu een afspraak in met onze
interieurspecialisten en ontvang gratis
stylingadvies op maat!
15

DITJES/DATJES






Auping
WinterSale


maak je slaapkamer


winterklaar





15%

voordeel
op het Auping
assortiment*

*Kijk voor extra informatie over de actie op auping.nl/actie
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Oranjestraat
19 - 21 • 3111 AM Schiedam
 
T 010 - 426 87 17 • www.coppensslaapcomfort.com

  

21 september luidt officieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.
17

COLUMN/RIANNE

Bereik jij
jouw doel?
Ben je op zoek naar
iemand die jou met
tijd en aandacht
psychologische hulp
kan geven? Ik kan je
op een professionele
manier begeleiden
zodat je zelfstandig en
met zelfvertrouwen kan
leven.

Rianne Noordzij Psychosociale
therapie en hulp in
familierelaties
06-414 80 250
pastorale@riannenoordzij.nl
www.riannenoordzij.nl

Het leven van ieder mens is als
een weg die bewandeld wordt.
Een weg waarvan je niet altijd
weet waar die naartoe leidt.
Als je een doel wil bereiken
dan kan de weg soms moeilijk
begaanbaar zijn. Je komt allerlei
obstakels tegen en hoe ga je om
met teleurstelling en tegenslag?
De kunst van het leven is hoe je
hiermee omgaat. Als je in de put zit is er
altijd iemand die je de hand wil reiken
om je eruit te trekken. Soms komt er
net iemand op het goede moment,
om je te helpen. Steek je hand uit om
geholpen te worden, maar steek je hand
ook uit om iemand te hulp te schieten.
Wanneer mensen elkaar helpen is de
levensweg veel makkelijker.

Uw ogen in
vertrouwde handen
Meer dan vijf jaar geleden opende Martin de deuren van zijn eigen optiek: Ottica Eye Fashion in
Schiedam. Inmiddels zijn er drie vestigingen in Rotterdam. Naast de optiek importeert hij trendy
brilmonturen uit Amerika die hij vervolgens distribueert via andere opticiens.
RUIME KEUZE IN
BRILMONTUREN EN LENZEN

In een relatie tussen twee mensen
ontstaat een onvermoede derde. Zoiets
als één plus één is drie. Niet zichtbaar,
maar toch aanwezig. Met wie heb jij
die derde bij je? Mijn ervaring is dat de
Geest van God goede interactie tussen
mensen creëert. Meer nog: ik geloof
dat God naar mensen omziet. Het is
van levensbelang te leren gaan in de
kracht van Zijn liefde.

Ottica Eye Fashion beschikt over een uitgebreide keuze
in brilmonturen; een mix van bekende modemerken en
bijzondere brillenlabels van internationale ontwerpers.

SERVICE EN VAKMANSCHAP
Optische hulpmiddelen zijn eveneens te koop bij de
optiek. “Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we
ook mensen met specifieke oogproblemen helpen.”

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

En….je bent nooit alleen!

“Samen met collega-ondernemer mevrouw
M. Wigmans zet ik me in voor Stichting J&S
Projecten in Schiedam. Vanuit deze stichting
koppelen we jongeren met een problematische
achtergrond aan ouderen die een helpende
hand kunnen gebruiken.”

DEELS VERGOED
bij aanvullend
verzekerd
bij groot aantal
verzekeraars.

EEN AFSPRAAK IS NIET
NODIG, LOOP VOORAL
EEN KEER BINNEN
Groenelaan 99a, Schiedam | 010-4261930 | seeyou@otticafashion.nl | www.otticafashion.nl
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COLUMN/MAJESTA

Poes

AL NIEUWSGIERIG

NAAR ONZE NIEUWE COLLECTIES?
Onze merken- Viva Juwellery
- About Jackie
- C&S Design
- Juul & Belle
- Transfer
- Label Nick
- Smashed Lemon
- SisterSPoint
- by Jam
- PureWhite
- &Co
- B.Young
- Culture
- Juna Lane
- 10Feet
- Isay
- Cluca
- Baggyshop
- Sneakerdresses

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

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek,
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol
trots haar drie jonkies die ze in de mand tussen de schone
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan, denk ik aan haar.
20

Maat xs t/m xxl

KOM BINNEN,
ER ZIT VAST IET
S
VOOR JOU BIJ!

De gezelligste boutique van Vlaardingen met mode die stoer, chic en vrouwelijk is.
Buitendijk 101, Rotterdam | 010 - 483 33 85
info@dierencrematie.nl
www.dierencrematie.nl

Onze collectie is stoer, chic en vrouwelijk en kan zowel zakelijk als casual gedragen worden. Eerlijk advies en
persoonlijke aandacht staan bij ons hoog in het vaandel! Graag nodigen wij u dan ook uit om onder het genot
van een kopje koffie of thee geserveerd met een plaatselijke lekkernij onze uiteenlopende collectie met diverse
pasvormen, maten en prijzen te komen bekijken.

Peperstraat 7, Vlaardingen | 06-11446058 | www.noimode.nl |
21

Noimode

D

FILMPJE KIJKEN

AGJE UIT

Daisy heet je van harte welkom in haar salon Beauty by Daisy op
De Brauwweg in Schiedam. Haar salon is gevestigd in de Basic fit en er
hangt altijd een gezellige sfeer. Haar klanten komen dan ook terug vanwege
de gastvrijheid en persoonlijke aandacht.
Skinboosters
• Huidverbetering met natuurlijke ingrediënten zoals
hyaluronzuur, actief voedende stoffen en
antioxidanten.
• Zijn er voor het gezicht, decolleté, het lichaam
en het haar.
Microneedling
Tijdens een microneedling behandeling worden met
een speciaal apparaat zeer fijne naaldjes in de huid
gestempeld. Op deze manier ontstaan er kleine
kanaaltjes in de huid. Hierdoor wordt de huid sterker,
soepeler, egaler van kleur en zelfs weer dikker.

ERVAAR
HET ZELF!

als cryolipolyse, wordt het lichaamsvet bevroren en vervolgens
op een natuurlijke wijze door het lichaam afgevoerd.
Fibroblasting
De Fibroblast behandeling is een ooglift zonder snijden die
slechts dertig minuten duurt. De resultaten zijn spectaculair.
Het resultaat van de behandeling is blijvend uiteraard, maar
de natuurlijke huidverslapping en veroudering blijven wel
doorgaan.

Cryolipolise
Heb je last van lichaamsvet dat je met sporten of
diëten maar niet weg krijgt? Dan is vetbevriezing de
oplossing! Tijdens deze behandeling, ook wel bekend

Wat wil jij verbeteren aan jouw huid?
Informeer naar het behandelplan dat bij je past!

De Brauwweg 46, Schiedam
06-52578303 |
@beauty.bydaisy_official
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Binnenkijken in bijzondere
gebouwen waar je normaal nooit
komt, dat is wat je ook dit jaar weer
tijdens de Open Monumentendag
kunt doen. Weliswaar op veel plekken
in een aangepaste vorm vanwege
het coronavirus. Het aanbod en
aantal activiteiten is anders dan
anders. Soms gaan monumenten
fysiek open, andere openen digitaal
speciaal voor deze gelegenheid
hun deuren. Ga niet zomaar op
pad, plan en reserveer je bezoek
of maak een virtuele reis door
monumentenland met dit jaar als
thema: Leermonument. Benieuwd
naar wat er dit jaar precies wordt
georganiseerd en waar?
Check www.monumenten.nl
voor meer informatie over de
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

BINNEN/BUITEN

LOVE SARAH

Vastbesloten om de droom van haar overleden
moeder, het openen van een eigen bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in
te schakelen. De drie generaties vrouwen
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge
verschillen moeten zien te overwinnen om de
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah
levend te houden. Dit alles doen ze door hun
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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COLUMN/FEMKE VAN DE KREEKE

Definitief ontharen
Femke van de Kreeke, huidtherapeut
Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de
overtuiging dat sommige routinematige
behandelingen efficiënter kunnen in een
gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.
Door de communicatielijnen kort te houden
en de behandeltrajecten zo efficiënt en
doelmatig mogelijk te laten verlopen, heeft
Ceulen Klinieken korte wachttijden.
Bij de dermatologen kunt u terecht voor de
behandeling van spataderen, aambeien,
huidkanker, moedervlekken en alledaagse
huidproblemen.

De nieuwe E-Klasse.
Intelligence becomes exciting

Het leven is een sport met elke dag nieuwe uitdagingen. Daarom heeft de nieuwe E-Klasse alles in zich
om uw doelen waar te maken. Zo is het interieur voorzien van het intelligente infotainmentsysteem
MBUX. Leverbaar als Benzine, Diesel, Limousine, Estate en ook in 4MATIC (m.u.v. de E 300 e Estate).

CLA Sport Edition Limited

Een uitdagend uiterlijk dat is wat de CLA Sport Edition Limited kenmerkt. De Sport Edition Limited Coupé
Van Mossel Mercedes-Benz is gevestigd in Rotterdam en Gouda: www.mb.vanmossel.nl
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 parkeerassistentie en meer. Vraag nú een proefrit aan met deze droomauto op onderstaand web-adres.

De huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in de
medische behandeling van acne en oedeem,
laserontharing, huidverbetering met chemische
peeling en laserbehandeling van onder andere
ontsierende bloedvaatjes en pigment.
In het Cosmetisch centrum bieden
onze specialisten cosmetische behandelingen
aan zoals ooglidcorrectie, miraDry behandeling
tegen overmatig zweten en antirimpelbehandelingen met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

Ceulen Klinieken biedt u de definitieve en betaalbare oplossing voor
laserontharing. Deze behandeling is snel en veilig voor zowel dames als
heren. U kunt vertrouwen op de kennis en kunde van onze specialisten.
De huidtherapeut behandelt u met laser, een krachtige lichtbron met
maximale veiligheid. Uw haren worden veilig, effectief en pijnloos
verwijderd. Door de revolutionaire Alexandrite-Yag lasertechnologie,
kunnen alle huidtypes veilig onthaard worden, dus ook mensen met
een donkere huid.

Hoe werkt het?
Bij Ceulen Klinieken wordt enkel het haarzakje behandeld met laserlicht. De
lichtflits wordt omgezet in warmte en via het pigment in de haar doorgegeven naar
de haarwortel. We richten de laserstraal op de huid en dankzij selectieve verhitting
schakelen we het haarzakje uit, zonder de huidstructuur te beschadigen. De haren
die dan in de actieve groeifase zijn, komen niet meer terug. Bij Ceulen Klinieken
kunt u terecht voor het verwijderen van ongewenste haren op uw gezicht, benen,
armen, bikinilijn, oksels, buik of rug.

Is de behandeling veilig?
De behandeling is uiterst veilig, daarbij hebben al onze apparaten het
veiligheidskeurmerk; CE en FDA.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Haargroei verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van leeftijd, gewicht,
stofwisseling, hormonen, medicatie en etnische achtergrond. Gemiddeld zijn zes
tot acht behandelingen nodig met een tussenpauze van enkele weken tussen elke
sessie om verminderde haargroei te bereiken.

Het resultaat?
Laan van Bol’Es 3a, Schiedam

Een langdurige ontharing die na verscheidene behandelingen
definitief kan zijn.

085 - 043 24 54
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RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN

SCHILDER
NODIG?

VOOR ELKE VRAAG
HEEFT RENÉ VERHAGEN
SCHILDERWERKEN
DÉ OPLOSSING!

Alles weer strak buiten?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar
info@reneverhagenschilderwerken.nl

René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend
bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt
met professionals. Voor zowel bedrijven
als particulieren voeren wij schilderklussen
(en meer) uit.
Bij ons staat de mens centraal. Oprechte
interesse in de mensen tonen en al pratend
erachter komen wat men precies wil, leiden
tot een goed eindresultaat.

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

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

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

‘De 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!

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

MAASSLUIS | 010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of…

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.nl
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.nl
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.nl
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.nl
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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Het
medicijn

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Verbeter uw
lichaam natuurlijk!
Je kunt bij ons terecht voor verschillende lichaamsbehandelingen die niet-chirurgisch, geheel pijnloos
en onschadelijk zijn. Bij onder andere vermoeidheid,
hoofd- en gewrichtspijn en cellulite zijn vaak de gifstoffen
de oorzaak. In dat geval is de Universal contour wrap
de juiste behandeling.

i.p.v. € 55,-

Wil je juist vet/cellulite kwijt op de
moeilijke plaatsen, billen, benen of buik,
dan hebben we LPG Endermologie,
bindweefsel-massage of de
LIPO III cavitatie behandelingen
als krachtige middelen om snel
resultaten te behalen!

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.

M i c h a e l Pi l a r c z

€ 39,50

Wil je je stofwisseling een boost
geven en overtollig vocht kwijtraken?
Dan is onze nieuwe behandeling de
Linfopress, lymfemassage, de perfecte
behandeling voor je.

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

ACTIE!

Linfopress ke
nnismakingsbeha
ndeling

BIJ ONS BEN JE
AAN HET JUISTE ADRES OM
JE DOEL TE BEREIKEN!

yk

Beauty & Skincare Schiedam
Rubensplein 8B, Schiedam | 010 - 24 60 985
beautyskincareschiedam.nl
FB BeautySkincareSchiedam
instagram beautyskincareschiedam

~ www.meditationmoments.nl ~
Foto Ralf Czogallik
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

Wim Hajee, tandprotheticus
Wilma Zwijnenburg, assistente
Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen
werkt de tandprotheticus zelfstandig
aan uw prothese. In het eerste gesprek
kunt u uw wensen kenbaar maken en
wordt er gekeken of een en ander te
realiseren is. Zowel het aanmeten als
het vervaardigen van de prothese, vindt
bij ons in de praktijk plaats.
Door het persoonlijke contact kan
de tandprotheticus alle aandacht
schenken aan het maken van uw
prothese. Voor een volledige prothese
heeft u géén verwijzing nodig van een
tandarts, voor een partiële prothese wél.

vroege vogels
DR. WIARDI BECKMANSINGEL 7 - VLAARDINGEN
010-4341901

www.bloembinderijsandra.com

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

BRUIST

Dé makelaar
van
In tijden van

Door de kleinschaligheid van de praktijk
zijn wij in staat u een zeer persoonlijke
behandeling aan te bieden.
Bij het maken van een nieuwe prothese
wordt in overleg met u besproken wat
er mogelijk is op het gebied van functie
en esthetiek.

Maassluis
verandering,houd

NED

het hoofd koel
“De klant die voor ons kantoor
zal aangenaam
verrast
en jekiesthart
warm
Wil je een huis in Maassluis of Maasland kopen of verkopen?
Bij Prins NVM Makelaars moet je zijn!

BELGIE

zijn door onze persoonlijke aanpak en onze service”,
aldus eigenaar René Prins.

Prins NVM Makelaars | Noordvliet 15, Maassluis
010-2600020
| www.prinsnvmmakelaars.nl
Volg ons
op social media @NederlandBruist
en @BelgieBruist

Op zoek naar een
gebit dat bij u past?
Onze specialisatie is het aanmeten van een kunstgebit dat bij
u past! Behalve een goede pasvorm, is een natuurlijk uitziend
kunstgebit dat bij u past heel belangrijk.
Veel voorkomende klachten zijn:
• pijn met eten (blaren)
• het gebit komt los met praten
• er komen etensresten onder uw gebit
• ingevallen gezicht, rode of kapotte mondhoeken
• maagklachten door slechte kauwfunctie

Heeft u last van één of meerdere van deze
klachten, maak dan een afspraak!
Ons advies
Heeft u geen klachten, laat dan in elk geval eens in de 2 jaar uw prothese
controleren. Voor een vrijblijvend en kosteloos advies kunt u altijd een
afspraak maken.

Vergoeding zorgverzekeraars
De volledige prothese wordt voor 75% uit de basisverzekering vergoed.
De kosten voor reparatie en rebasen van de volledige prothese worden voor
90% uit de basisverzekering vergoed. Let op: Het wettelijk eigen risico van
€ 385,- per kalenderjaar is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden
vanuit de basisverzekering (2019). Wij zijn lid van de overkoepelende Organisatie
van Nederlandse Tandprothetici.

Neem
contact op en
vraag naar de
mogelijkheden
010-4267422

Wij zorgen voor een gebit dat bij u past!






volledig kunstgebit

Lange Haven 61 Schiedam
Een eerste consult is bij ons altijd vrijblijvend en kosteloos.
010
- 426
22kan telefonisch of via de website.
Het
maken
van een74
afspraak
wimhajee@ttphajee.nl
www.hajee-kunstgebit.nl
Basisvergoeding alle zorgverzekeraars

gedeeltelijk kunstgebit
klikgebit
rebasing
reparatie
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
1
7
6
5
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9
3
2

Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
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4
8
3
1
2
9

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke pijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.dewaterwegbruist.nl
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toestellen
wegwerp
milieu
bubbels

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing.
Vul voor 1 oktober de oplossing in op onze site:
www.dewaterwegbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenfineer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model
en combineer desgewenst met luxe
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met
jouw professionele Blox-dealer.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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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
Baarsweg 124,
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599

www.tostotaal.nl

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

