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Gerard Burgerlaan 1
Woonboulevard Hoogstad
3131 KZ  Vlaardingen
Tel. 010 - 223 42 43
E-mail: info@iemms.nl

www.iemms.nl

Een fris, jong keukenbedrijf met een geheel eigen 
kijk op de keukenmarkt. Die unieke kijk komt  
tot uiting in de manier waarop wij zaken doen.  
In een branche die al jaren bekend staat om het 
‘verkoopspel’ met bruto prijzen, torenhoge 
kortingen en acties die de consument direct tot 
koop dwingen, doen wij het net even anders. 
Bent u op zoek naar een bijzondere keuken en 
wilt u liever eerst ongedwongen oriënteren, 
vergelijken en vragen stellen zonder harde 
verplichtingen, loop dan gerust onze gezellige 
showroom binnen. De koffi e staat voor u klaar!
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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 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

• 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 Ron van Kuijk

 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.

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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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/OKTOBER

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die in 
de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie te 
verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met negatief 
nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. Nee, 
wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer voor de 
deur staat en die de natuur verandert in een prachtig schilderij. En 
op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, die stuk voor stuk 
positief blijven en er alles aan doen om hun klanten, juist nu, zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe ze dat doen, lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het ultieme 
cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook steeds dichterbij. 
Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje of onder een dekentje, 
we wensen je in ieder geval heel veel leesplezier. Tot volgende maand!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

OVERTUIGD? MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!Inhoud
26

XXGroenendaal 495, Rotterdam  |  010-4119911  |  info@whoopskappers.nl  |  www.whoopskappers.nl

TWINTIG JAAR !
WHOOPS
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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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GA JE
VOOR LED 
OF NIET?
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Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN
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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)

Er is een nieuwe fase in 2020 aangebroken. Een nieuwe wereld, 
een nieuwe maatschappij, een nieuwe tijdperk.

Altijd samenwerken, altijd samen genieten van ons leven.
Sociaal, maatschappelijk, economisch en artistiek.

Verantwoord met elkaar mooi zijn, van binnen en van buiten. 
Ik hoop dat mijn bijdrage hieraan RUST & KRACHT mag zijn. 

Vertrouwen in de mens en respect voor elkaar op welke 
afstand dan ook. Ik vier met WHOOPS dit jaar het 20-jarig

bestaan. In GEZONDHEID en met elkaar.

Haarstylisten en Haarkleurspecialisten

Fo
to

gr
afi

 e
: S

AL
VA

DO
R 

PO
ZO

TWINTIG JAAR !
WHOOPS

MAANDAG & DINSDAG 08:30-17:30
WOENSDAG, DONDERDAG & VRIJDAG 08:30-20:00

ZATERDAG 08:30-16:00
ZONDAG 12:00-17:00 Groenendaal 495, Rotterdam  |  010-4119911  |  info@whoopskappers.nl  |  www.whoopskappers.nl

TWINTIG JAAR !
WHOOPS



NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

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. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warm
e

must haves

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

ZZYYXXWWVV
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DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

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. #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:

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

ZZYYXXWWVV
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Wij motte ofer ’n paar maantjes ook weer stemme. Wort 
die Hotemetote Kamer nog meer ‘n gatekaas fan 
ferschillende partijtjus, waar je bijna geen ene sjokola fan 
ken make? Of is Rutte weer toppie joppie door de coorrona 
koers? Denk ’t eerste. 
En as d’r ’n vaccijn is, hoe staan we d’r dan foor met de 
handul en de bane? Se pompe oferal extra gedrukte poen 
in, sodat d’r geen deefl asie komp. Dan krijggie lagere 
prijsies, maar dan gane we tog met se alle minder kope en 
falt de ekonomie stil, segge se. En door de negatiefe rente, 
waardoor d’r minder in de ouwe lullepot sit krijge de 
bejaarde minder pesjoen. Dat komp ook door de regultjes 
fan droogkloot Gijselblom. Dus wille se infl aasie. Maar dan 
wordt de eurie straks geen jota waart en wort alles 

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.

“Maak me sappel: As d’r meer 
ellende komp ben ik swaar de lul”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

duurder. Klaas Knotje, die hotemetoot fan de Hollandse 
Bank lult al ofer ’t einde fan de eurie. En wat denkie fan 
de Breksit? Gane we dan met se alle an gort? 
Foorlopig sjees ik door met me pakkies en hoop ik dat d’r 
nie meer ellende komp, want dan ben ik swaar de lul. Is 
d’r dan geen moer leuk. Ja, hier wone de gelukkigste kids 
fan de aartkloot. As ik dan naar m’n kootus kijk, dan wilt ik 
dat nog ff so houwe. Snappie dat?

Tering! Maak me sappel. Niet allenig om corroona, maar om de dinge die d’r an sitte te komme. 
Azzie kijk naar de Steets. Tig presidente ware nie top, maar TrumpieDump vernaggelt alles. En 
Baaide, fan de Demokrate is net so kleurloos as de onsigtbare man. Dus ik ben bang dattie ’t nie 
ret. Enne as Trumpie president blijf dan komp d’r so maar ‘n burgeoorlog in de Steets.

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
of shop op www.laformagrande.nl
KORTE BREESTRAAT 14   |   078 631 93 18   |    VOOR DE DEUR

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
GROTE MATEN HERENKLEDING

14



DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZZYYXXWWVV
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WIJ ZIJN 
BROW EXPERTS

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

Ontvang speciale kortingen

Boek je afspraak voor een brow treatment en kies uit het volgende:

•  Epileren met pincet
•  Epileren met touw
•  Brow Shaving
•  Brow waxing
•  Brow Lamination
•  Wenkbrauwen oplichten

•  Wenkbrauwen verven
•  Henna Brows
•  Full Brow treatment (alle   

technieken voor een perfecte     
uitstraling)

BOEK JE 
AFSPRAAK ONLINE OP 

WWW.GLAWBEAUTY.NL
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ONZE KLANTEN:
• voldoen aan de Wet Milieubeheer;
• besparen door slimme verduurzamende acties;
• besparen dankzij een zorgvuldige inkoopstrategie.

DIRECT JOUW 
BESPARING 
BEREKENEN?

De Lind 20 | 5061 HW Oisterwijk | 013-571 99 13 | www.hitprofit.nl

HIT PROFIT BIEDT VOLLEDIGE
ONTZORGING OP ALLE
ENERGIEZAKEN.

Op basis van een kosteloze scan 
berekenen we binnen een half uur 
jouw concrete voordeel.

56 4864 Adv 162x162_fc_3 mm afloop.indd   156 4864 Adv 162x162_fc_3 mm afloop.indd   1 31-7-2020   14:49:1431-7-2020   14:49:14

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.

Code is: 

Zenn2020

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

MILAN'S DIERVOEDING

Insecta Nibbles Krekel & Zoete Aardappel 100 gr

Insecta Nibbles Meelworm & Pompoen 100 gr

€ 3.99
€ 3.99

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in

Rotterdam 
Bruist?

Neem dan contact op en we komen 
graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

1918



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

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 
SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!

Weer een gladde wand?

STUCADOOR 
NODIG?

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

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

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

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

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

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

 
‘De klant is koning’

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

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

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

 

Verschillende soorten stucwerk
• Glad stucwerk
• Sierpleister 
  (spachtelputz, rustiekputz of granol)
• Schuurwerk
• Spackspuitwerk
• Behangklaar stuken
• Sausklaar stuken
• Tegelklaar stuken

Er zijn verschillende redenen waarom u 
kiest voor stucwerk. In de eerste plaats 
geldt het als fi nishing touch van uw 
ruwe muur of plafond en zorgt een fraaie 
afwerklaag voor een mooie uitstraling van 
wanden en plafonds. In de tweede plaats 
kunt u voor stucwerk kiezen, omdat het 
de thermische isolatie bevordert en het 
een brandvertragende en vochtwerende 
werking heeft.

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

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

20



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Wil je graag op de hoogte blijven?

@Nowthemoodstore

@Nowthemoodstore

Fashion, Living and Giving

Volg ons op:

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

of  
       Miinto.nl/shops/

b-1452-now-the-moodstore

N W

Bergse Dorpsstraat 53A 
3054 GB Rotterdam

www.Nowthemoodstore.nl
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Jouw reis, verblijf, transfers, 
vertalingen en voor- en nazorg 
in Nederland wordt verzorgd.

Je wilt een gebitsbehandeling laten uitvoeren, maar je wilt geen 
nummer zijn of te maken krijgen met lopendebandwerk. Je wilt 
persoonlijke aandacht en de beste specialisten, en het liefst ook 
een ontspannen verblijf. Dat kan via IM Medical Travel... in Turkije! 

Naast een sterke binding met Turkije heeft Ilona Benders uitstekende 
ervaringen met medische behandelingen in Turkije. Ze werkte 
daar zelf jarenlang in een privékliniek. Betaalbare behandelingen 

kunnen afgenomen worden 
die ook op kwalitatief hoog 
niveau zijn. Doordat arbeids- en 
laboratoriumkosten veel lager 
liggen, kunnen behandelingen 
goedkoper worden uitgevoerd 
zonder in te boeten op kwaliteit. 

IM Medical Travel verzorgt 
consultdagen en informatie-
avonden. De specialisten 
komen naar Nederland om 
vooronderzoeken uit te voeren 
op basis waarvan een behandel-
plan en offerte opgesteld wordt. 

Vanwege Covid-19 biedt 
IM Medical Travel nu online 
consulten met de specialisten. 
Neem contact op voor meer 
informatie of het maken van 
een afspraak. 

Kijk ook eens op: 
  IM Medical Travel

OOGLASEREN
• Femtosecond Lasik
• Lasek/ PRK
• Lenswissel/ RLE 
 (Refractive Lens Exchange)

COSMETISCHE BEHANDELINGEN
• Ooglidcorrectie
• Ooglift (Blepharoplasty) 
• Wenkbrauwlift
• Voorhoofdlift

TANDHEELKUNDE

•  Kronen, Bruggen & Facings 
•  Implantaten 
•  Prothese, all-on-4 & all-on-6
•  Smile Design & Tanden Bleken  
•  Complete Gebitsrenovatie

HAARTRANSPLANTATIE 

•  FUE & FUT methode  
•  Wenkbrauwtransplantatie
• Wimpertransplantatie
• Snor- en baardhaar-

transplantatie

Wanneer je kiest voor een medische behandeling is dat soms noodzakelijk, maar soms 
ook om esthetische redenen. Mogelijk heb je veel schade aan je gebit, ga je liever 
zonder bril door het leven of kun je je wijkende haarlijn niet accepteren. Ook deze 
redenen zijn legitiem, en net zo legitiem is de wens hier niet te veel voor te betalen. 
Maar dat valt niet altijd mee. 

Sommige mensen vinden een medische reis heel spannend en denken dat de 
artsen minder goed opgeleid zijn dan in Nederland. Niets blijkt echter minder 
waar. De artsen hebben een opleiding genoten volgens de geldende Europese 
standaarden. Cosmetische behandelingen in Turkije zijn al langer populair, 
waardoor er grote expertise is op dit gebied. 

Bij IM Medical Travel spreken de hostesses Nederlands én Turks, zodat alle vragen 
gesteld kunnen worden en goed overkomen. Overigens spreken de behandelaars 
zelf ook goed Engels en Duits, een soepele communicatie is dus niet alleen 
noodzakelijk maar ook zeker mogelijk. 

Een goede zorg valt of staat bij goede nazorg. Wanneer er 
na thuiskomst sprake is van vragen of opmerkingen, kunt 
je contact opnemen met IM Medical Travel. Wist je dat de 
garantie voor een behandeling in Turkije bovendien vaak 
langer is dan die in Nederland? Voor ingrepen zoals kronen, 
facings of bruggen geldt een garantie van 3 jaar! Indien aan 
de voorwaarden is voldaan kun je kosteloos naar Turkije 
reizen voor aanvullende behandeling.

Besparen op 
medische kosten

Nederlandstalige 
begeleiding

Garantie goed 
geregeld!

Jouw reis, verblijf, transfers, 
vertalingen en voor- en nazorg 
in Nederland wordt verzorgd.

Middenbeemsterstraat 46, 
Tilburg  |  (+31)85-1307679
info@immedicaltravel.com

www.immedicaltravel.com  

Klantenervaring

‘Iedereen is goed op elkaar 
ingespeeld’ 

Carla (57): ‘Al toen ik een jong meisje 
was werd het erin geramd: zorg 

goed voor je gebit, je moet er een 
leven lang mee doen. En hoewel ik 
dat altijd trouw deed, bleken mijn 
tanden en kiezen niet erg sterk. Ik 
had een brug nodig en een kroon, 
zo vertelde mijn tandarts me. Maar 

toen ik een beeld kreeg van het 
kostenplaatje, schrok ik me rot. Snel 
ben ik informatie gaan verzamelen 

van goedkopere maar wel kwalitatieve 
alternatieven. Ik kwam in contact 

met IM Medical Travel, bezocht een 
consultdag in Tilburg en besloot tot 

een behandeling in Turkije. Vanaf het 
moment dat ik landde in Izmir ben 
ik hartelijk ontvangen. De volgende 
ochtend ging ik naar de kliniek. Ook 

hier kreeg ik een warm ontvangst 
door mijn hostess en de specialist die 
mijn behandeling ging uitvoeren. De 
tandarts legde mij uitgebreid uit wat 

hij van plan was en wat hij ging doen. 
Ik vond het wel spannend, maar al 

snel gingen we van start en had ik er 
alle vertrouwen in. Mijn reis duurde 
in totaal acht dagen. Deze dagen 
heb ik als zeer plezierig ervaren 

en ik heb nauwelijks pijnklachten 
gehad. De specialisten, assistentes 
en Ilona van IM Medical Travel zijn 
enorm behulpzaam en vooral zo 

goed op elkaar ingespeeld, het is een 
geoliede machine. Ik ben ontzettend 
tevreden met de reis en vooral met 

het prachtige resultaat!’

Droom je van een mooie lach 
en een betaalbaar gebit?
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De Hondert Margen 5a, De Lier  |  06-24670067 & 06-18139089   |  info@dvbdesign.nl  |  www.dvbdesign.nl

Passie en vakmanschap staan voorop
Welkom bij DVB Design, waar passie en vakmanschap voorop staan. Wij ontwerpen en maken meubels 
op maat voor uw persoonlijke interieurwens. Van een robuuste tafel tot complete keuken, inloopkast of tuinbank; 
wij maken het voor u. Net waar u naar op zoek bent. we werken met diverse materialen en eiken is onze specialiteit. 
Al het eiken wordt van boomstam tot eindproduct handmatig gemaakt.

Bij DVB Design werken ambachtelijke meestermeubelmakers met jarenlange ervaring. Wij bedenken en maken 
interieuroplossingen. Kwaliteit en design staan bij ons voorop en we doen geen concessies in het gebruik van 
authentieke materialen. Zo combineren we hoge kwaliteit met een uniek design naar uw wens.

OVERTUIGD? MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!
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1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS

8

7
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10

12
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!

ZZYYXXWWVV
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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.nlWoonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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Hoe fi jn zou het voor je zijn als je van dit gedoe af 
bent? Wil je meer rust en minder stress? 

Heb je problemen 
   met je ex-partner?

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.

Bel voor een 

gratis oriënterend 

gesprek:

06-36054971

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

Tot

€8000,-
Korting op een 

C-Klasse 

Limousine

Tot

€9000,-
Korting op een 

C-Klasse 
Estate

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.

Giga Deals op voorraad C-Klasse.
Comfort is key bij deze C-Klasse Estate en -Limousine, comfort in zitpositie en rijervaring maar ook 
in de zin van gemak. Met de integratie van uw smartphone word het bedienen van allerlei systemen 
kinderspel en natuurlijk denkt de auto ook zelf met alle ingebouwde Intelligent Drive Systemen!

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

Adv. 1-1 pag. E-Klasse BRUIST.indd   1Adv. 1-1 pag. E-Klasse BRUIST.indd   1 08-09-2020   15:1908-09-2020   15:19
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www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

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

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang gratis 

stylingadvies op maat!



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

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.

De Lipolyse behandeling Met kleine naaldjes wordt de werkzame stof 
direct onder de huid in het vetweefsel ingebracht. De vetcel-oplossende werking 
treedt meteen in en houdt nog enkele weken aan. Het afgebroken vet wordt op 
normale natuurlijke wijze via nier/urine en lever/ontlasting uitgescheiden, zoals 
bij afvallen. Aan te raden is om tijdens de behandelingen de calorie inname te 
beperken. 

Na de behandeling  Na de behandeling kleurt de huid rood en is er vaak 
sprake van een lichte zwelling. Als het gebied na de behandeling gezwollen is 
mag je dit koelen met icepacks. De roodheid en zwelling trekt meestal na een 
paar uur weg. De behandeling is geschikt voor bijna alle lichaamsdelen, zoals 
onderkin, buik, love handles, zijfl anken, binnen en buitenkant benen, knieën, 
armen en bijvoorbeeld de venusheuvel. Hoeveel behandelingen nodig zijn is 
afhankelijk van de grootte van het probleemgebied. Aqualyx is geheel veilig en 
goedgekeurd door alle instanties.
 

Het resultaat  Het visuele effect is pas 
duidelijk te zien na 6-8 weken en wordt na 
iedere behandeling duidelijker. De huid slinkt 
met het vet mee. Bij de meeste mensen zijn, 
afhankelijk van de plaats en de dikte van het 
vetweefsel, twee tot drie behandelingen nodig. 
Meer dan 80% van de behandelde mensen 
is tevreden. Ongeveer 5-8% reageert niet of 
nauwelijks op de behandeling, de reden 
hiervan is onbekend, dit laatste wordt al 
duidelijk na de eerste behandeling.

BOEK UW 

AFSPAAK OP  

ONLINE!

Weer strak zonder operatie?
Dat kan met Lypolyse; een doeltreffende behandeling om hardnekkig 
vet kwijt te raken! Lipolyse is een methode om gecontroleerd vetcellen 
te laten afbreken op plaatsen die met gewone afvalmethodes moeilijk 
bereikbaar zijn. Door middel van injecties direct in het vetweefsel 
worden de vetcellen op deze behandelde plekken afgebroken. 
Eenmaal afgebroken vetcellen kunnen niet meer terugkomen. 
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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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De kans is groot dat een avond uit met vrienden synoniem is aan de kroeg 
induiken. Leuk, maar er is nog zo veel meer. Een avond samen het casino in 
bijvoorbeeld. En daarna kun je natuurlijk altijd nog met je winst de kroeg in…

Een SPANNEND 
avondje uit

MAN/CAVE

Nederland kent veertien ‘echte’ casino’s (geëxploiteerd door 
Holland Casino) en daarnaast nog zo’n driehonderd speelhallen 
waar spelen als blackjack en roulette alleen in automaatvorm 
zijn toegestaan. Ben je meer van het ‘echte werk’, ga dan naar 
het Holland Casino.

Winning mood?
Maar wat is er dan zo leuk aan een avondje casino, behalve dat 
het weer eens wat anders is? Om te beginnen is het het enige 
avondje uit waar je rijker van thuis kunt komen. Hoewel de kans 
op het verliezen van je geld aanzienlijk is, is er zeker ook kans om 
te winnen. Geld dat je vervolgens kunt gebruiken om je vrienden 
op een rondje te trakteren. Het is overigens wel aan te raden om 
van tevoren een maximale speellimiet voor jezelf te bepalen. 
Mocht je niet in een ‘winning mood’ blijken te zijn, dan kun je 
daardoor je verlies nog enigszins binnen de perken houden.

Onvergetelijke ervaring
Een avondje casino is ook gewoon ontzettend spannend. 
Gezonde spanning die je deelt met je vrienden, wat waarschijnlijk 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Dus ‘dress to impress’, 
oefen je pokerface en op naar het casino.

MICHAEL PILARCZYK

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest 
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt 
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden 
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met 
van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? 

Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van 
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je 
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog 
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal 
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige 
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met 
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn 
en zelfi nzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is 
een moment voor jezelf. Kom je ook?

Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

Hoe komt het toch dat je soms, of 
misschien wel vaker dan je zou willen, 
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die 
onrust dan? Waarom heb je geregeld 
geen rust in je hoofd?

Michael  Pilarczyk

   in je
hoofd

Rust
41



Handlettering kom je steeds vaker overal tegen. In de horeca maar ook 
bij particulieren. Op krijtborden maar ook op kaartjes, labels en muren.
Houd je ook zo van die zwierige letters of houd je juist van strak en retro?
Maison7 ontwerpt en maakt teksten voor krijtborden en labels. 
Maar denk ook aan een persoonlijke tekst op doek of op een muur.
Een hal, keuken, toilet en kinderkamer, zijn ruimtes die je leuker en 
bijzonder maakt met een handgetekende tekst. Denk ook aan een mooie 
tekst of favoriete liedje dat je terug laat komen in je interieur. 

Workshop volgen?
Ontwerp je eigen labels, verjaardagskaarten en tekstborden! We gaan 
tweeënhalf uur lang aan de slag met handlettering! Hierna weet je waar je 
op moet letten bij het tekenen van letters en hoe je een ontwerp maakt en 
uitwerkt. Vanuit mijn illustratieve/grafi sche kunstacademische opleiding 
en mijn ervaring als docent heb ik een workshop ontwikkeld met aandacht 
voor de grafi sche details en de opbouw van een compositie. Tegelijk leer 
je hoe je het mooiste resultaat kunt behalen voor het uiteindelijke echte 
werk!

Indira Zevenhuizen 
re-styled oude en vintage meubels 
en huisraad op haar “eigen wijze”. 

Met een mix van verschillende 
verftechnieken, stof, behang en 
handlettering in haar eigen stijl.

Voorschoterlaan 68 Rotterdam
010-2120127 of 06-33849067 
maison7rotterdam@gmail.com

www.maison7.nl

Workshop
handlettering

goed toe 
te passen 

Ook leuke producten met 
handlettering te koop

Handletteren? 
Ben je er ook zo gecharmeerd van, of wil je het leren?

Wil je dit ook leren? 
Kijk op mijn website voor de 

mogelijkheden, workshops of werken in 
mijn atelier onder begeleiding.

Eiken duoplank 22cm breed, dubbel gerookt, met zwarte olie afgewerkt. Gelegd bij Plein34 te Vlaardingen

Hoogstraat 2, Maassluis  |  010- 5926713  |  info@meidenvanambacht.nl  |  www.meidenvanambacht.nl
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BESPREEK 
GOED MET
DE SPECIALIST 
WAT JOUW 
WENSEN ZIJN 

Permanente make-up, oftewel PMU, wordt steeds 
populairder. Maar wat is het precies? Permanente 
make-up is make-up die voor langere tijd blijft 
zitten. Dus niet permanent, zoals de naam 
misschien doet vermoeden. Om dit te bereiken 
wordt de make-up (of in het geval van PMU de 
pigmenten) niet op de huid aangebracht, maar in 
de (leder)huid door middel van een fl interdunne 
naald. Het heeft dus wat weg van tatoeëren, ware 
het niet dat bij tatoeëren de pigmenten in het 
onderhuidse bindweefsel worden ‘geprikt’ waar -
door ze echt permanent blijven zitten. PMU komt 
terecht in de lederhuid waardoor de make-up na 
één tot vijf jaar zal vervagen.

Bijwerken
Dit betekent dat permanente make-up na verloop 
van tijd moet worden bijgewerkt. Dat zou je als 
nadeel kunnen zien, maar ook als voordeel.
Make-uptrends veranderen met de jaren, net als 
jouw persoonlijke smaak. Wie weet vind je de 
make-up die je nu laat zetten over een paar jaar 

Looking good... 24/7
Wil jij er elk moment van de dag perfect uitzien? Heb je ’s ochtends geen tijd 

(of zin) om je op te maken? Of ben je simpelweg allergisch voor gewone make-up? 
Dan is permanente make-up dé oplossing voor jou!

wel helemaal niet meer zo mooi. Dan is het alleen 
maar goed dat het niet echt permanent is.

Esthetiek
De meest populaire soorten permanente make-up 
zijn eyeliner, opvulling van de wenkbrauwen en 
een randje om de lippen. Daarnaast wordt het ook 
ingezet om bijvoorbeeld vlekjes of littekens weg te 
werken, een hazenlip in een betere vorm te 
brengen of om een tepelhof te creëren na een 
borst reconstructie. Ook esthetisch natuurlijk, maar 
dan wel een andere vorm van esthetiek dan 
wanneer je PMU puur inzet om ook ‘zonder make-
up’ nog een sprekende uitstraling te hebben.

Bespreek je wensen
Belangrijk is dat je voor de behandeling goed 
met de PMU-specialist bespreekt wat jouw 
wensen zijn. Ondanks dat het niet permanent is, 
zit je wel voor een paar jaar aan permanente 
make-up vast. Zo is het resultaat helemaal wat jij 
voor ogen had...

BRUIST/BODY&MIND

Ben jij benieuwd of PMU ook iets voor jou is? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat PMU-specialisten, ook bij jou in de regio.
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Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop

Ga naar www.parcdekievitverkoop.nl voor de verkoopvoorwaarden van nr. 481 (Kievit 12b-481 | Koekoeklaan 12)

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid om een 

derde slaapkamer of tweede badkamer te realiseren.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is voorzien van een mooie houten 

vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht van 
eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet 
mogelijk, maar je mag er het hele jaar door verblijven. 

Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan 
via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, 
een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc  de Kievit te Baarle Nassau NL

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

Parc de Kievit, Kievit 12, Baarle Nassau (NL)



Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de 
oplossing in op onze site: www.rotterdambruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde 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 eikenfi neer 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.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

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.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

5150



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


