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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 nieuw 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
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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



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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Bruisende lezer,

Het is alweer december, 2020 loopt op zijn einde. En dat 
is volgens veel mensen maar goed ook. Want hoewel er 
ook heel wat leuke en positieve dingen zijn gebeurd, is het 
waarschijnlijk toch het coronavirus dat ons het meest bij 
zal blijven. 
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Corona heeft ook invloed op deze decembermaand. Hoewel 
er normaal gesproken buitenshuis van alles te zien en te 
beleven is, staat december dit jaar veel meer in het teken 
van de gezelligheid thuis. En daar kun je dan ook maar beter 
het beste van maken. Versier je huis sfeervol, probeer de 
heerlijkste recepten, kijk een van de vele mooie fi lms op tv 
en geniet van elkaar.

Ook alle bruisende ondernemers in jouw omgeving staan 
klaar om er weer een hele mooie maand van te maken. 
Met de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom, tal 
van heerlijkheden voor thuis, de meest prachtige feestelijke 
outfi ts, versiersels voor je huis en ga zo maar door. En net als 
wij hebben zij een zeer belangrijke boodschap voor je: hele 
fi jne feestdagen en op naar een gezond en gelukkig 2021!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/DECEMBER

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

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

Ontdek de unieke  
Homestock stijl!

Bombastisch, 
uitgesproken 
en verrassend

Inhoud

24

Raambekleding: 
Een elegante 
toevoeging aan 
uw interieur

Houten jaloezien, vouwgordijnen of plissés zijn een elegante 
toevoeging aan je interieur. Kies voor donkere kleuren voor een 

warme stijl of kies voor strakke grijstinten. Wij hebben onze 
zonweringsafdeling vernieuwd. 

Bezoek onze winkel voor de veelzijdige collectie, verkrijgbaar in 
verschillende tinten, breedtes en bedieningsmogelijkheden.

De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944 www.delangeenreek.nl
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BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN
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Nu de dagen steeds korter worden, is het extra 
gezellig om het huis mooi te versieren. Haal die 
sfeervolle boom lekker op tijd in huis en versier hem 
met je hele gezin. Zet wat extra kaarsjes neer, zet 
een klein kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je je huis stap 
voor stap in kerstsferen.

Sla aan het kerstbakken
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat 
recepten uit te proberen. Zo kun je iedereen 
verbazen met de allerlekkerste broodjes voor het 
kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van 
gezellig kerstkoekjes bakken met het hele gezin tot 
een heuse Christmas-cake. De heerlijke geur vanuit 
de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat 
wordt genieten!

Maak een winterse wandeling
De winter in ons land is prachtig! Trek daarom een 
dikke jas aan en ga erop uit. Extra leuk is het als er 
sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer dan 
een winterse wandeling door de sneeuw? Maar ook 
zonder sneeuw kun je heerlijk buiten genieten in 
het bos, aan zee of in de stille straten van jouw 
eigen stad.

Kijk een kerstfi lm
Breng wat meer gezelligheid in de donkere dagen 
voor kerst door heerlijk met de hele familie op de 
bank een kerstfi lm te kijken. De perfecte manier om 
in de kerststemming te komen. Vergeet ook zeker 
niet om warme choco of thee te maken en een paar 
sfeervolle kaarsjes aan te steken. Laat de voorpret 
maar beginnen!

BRUIST/LIFESTYLE

Vind jij het ook fi jn om op tijd met de voorpret voor kerst te beginnen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Omdat er op dit moment buitenshuis niet veel te beleven is, staat december in het teken 
van gezelligheid thuis. Weken voor kerst kunnen we al met de voorpret beginnen. 

We versieren ons huis en bedenken wat we gaan eten. Heerlijk! Met deze tips 
geniet jij thuis nog meer van die gezellige decembermaand.

Maak het thuis nog 
gezelliger!
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neemt u mee in een 
verrassende wandeling door 
emoties, geuren, weldaad en 

oogstrelende creaties.

NOW brengt u in de MOOD voor alles 
dat het leven zo leuk maakt.

NOW werkt samen met Global 
Moodmakers en kan u terzijde staan 

in het vervullen van al uw woonwensen.

Zittend in onze robuuste en sfeervolle 
woonkeuken komen ideeën tot leven.

Ook verzorgt NOW spraakmakende 
events, die altijd in het teken zullen 

staan van een bijzondere MOOD.
Laat u verrassen en inspireren in 

deze unieke omgeving.

NOW The Moodstore, het adres voor:
handgemaakte keukens

fashion
lederen vloeren en wanden

living en giving
inspirerende woonideeën

gadgets
home fragrances

Bergse Dorpsstraat 53a  
Rotterdam - Hillegersberg

010 - 418 42 33
now@nowthemoodstore.nl

www.nowthemoodstore.nl

Laat je 
inspireren in 
de sfeervolle 

winkel!

LIVING

FASHION

GIVING

Verrassend, uniek & inspirerend

Elke eerste zondag van de maand open!

    Of bestel via www.nowtheshop.nl, 
waar je ook alles vindt dat het leven zo leuk maakt.

feestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
1110



 

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. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win
Wij pakken uit

in december

KOOP EEN VAT
Het perfecte kerstcadeau voor 
wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 
eigen vat of kies voor een aantal 
fl essen uit een bestaand vat, al 
vanaf 24 stuks. Selecteer jouw 
wijn op basis van regio, wijnboer
of duidelijke smaak omschrijving. 
Koop Een Vat verbindt jou direct 
aan de wijnmaker en zorgt dat 
je op de hoogte blijft tot je jouw 
persoonlijke fl essen thuis krijgt.
www.koopeenvat.com

wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 

INNOVATIE IN BAKLAND 
Chocolade smelten of deeg laten rijzen? 
Het kan in deze keukenmachine van 
Kenwood: de nieuwe Chef Titanium 
Patissier XL. Perfect in de aanloop 
naar de feestdagen! Naast een 
unieke ingebouwde warmtefunctie 
kun je je ingrediënten zelfs in de kom 
wegen, voor nog betere resultaten.
www.kenwoodworld.com
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Maak kans op dit self tan 

pakket van That'so.

Wil je ook in de winter een 

lekkere bruine teint? Dat kan met 

de self tan sprays van That'so. 

Deze zorgen voor een mooie, 

egale bruine kleur, stinken niet 

en geven niet af! Bovendien 

bevatten de sprays hydraterende 

en anti-aging ingrediënten, dus ze 

verzorgen de huid ook. www.thatso.nl.

BIERTJE?
De Dulle Griet van Scheldebrouwerij is 
een heerlijk winterbiertje dat zich perfect 
laat combineren met winterse gerechten
zoals stoofvlees of wild zwijn. Deze
dubbel heeft licht zoete geuren van drop
en kandij die mooi samengaan met
een mond vol fruit en kruiden. Het 
ideale bier voor tijdens het kerstdiner. 
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Wij pakken uit
in december 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ALTIJD DE WIND MEE 
Héérlijk in de winter: met een e-bike van Union voelt het alsof 

je altijd de wind mee hebt. Zo ben je razendsnel (en niet 
bezweet!) op je afspraak en maak je lange fi etstochten zonder 

je te hoeven inspannen. De fi etsen hebben een supersterk
en slank aluminium frame en zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen. www.union.nl

 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

BoBo’s
Box

LEZERSACTIE 
Op zoek naar een heerlijk cadeau voor de 
feestdagen? BoBo’s Bonbons heeft speciaal
voor alle lezers van Bruist een leuke actie.
Met de code BRUIST bestel je deze box tijdelijk met gratis 
verzending! Deze box bevat 18 handgemaakte bonbons, 
3 Bastogne fudges en 3 BoBo's Troefjes.
Bestel op www.bobosbonbons.nl  |  Boschstraat 66  |  Breda

Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 

een echte sfeermaker 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte Of stuur je gegevens o.v.v. #
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Wat een k…jaar! Niet wat me klusse betref, maar ‘t lefe 
was shit. Ok, caroona is geen grieppie, maar dit mag wel 
en dit mag weer nie. Je wert d’r daaps fan. Eerst mosten 
we groepimmunie worre. Toen dat niet ging, was d’r te 
weinig fan dit en fan dat. We ware nergus op forbereit. 
Mense ginge dood, folle siekehuise en d’r moste sieke 
mense naar Duitslant. 
In juni mogte we weer horeekanen, fakansies en in de 
supermarkte moggie so weer ’n karretje pakke. Ik dag 
toen, wagt ff, d’r is nog geen medicein en dat fi erussie 
sprink so ofer. Tog groepimmunie net as in Swede? Nee, 
panisch gedoe met strengere regeltjus, toen we ’n 
tweede golfi e krege, met feel besmettinkies. Maar d’r 
wert toen wel feel meer getjekt. 

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.

“Ook door die sorg-besuiniginge 
sitte we in de gebakke pere!”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

Kortom de hotemetote swalkte en de communicasie was 
slegt. En nog steets benne d’r frage. Kenne we weer 
normaal lefe as ’t medicein d’r is? En help ‘t alsmaar tege 
’t fi erissie? Of nie? Want mense worre ook twee keer siek. 
En wat as ’t fi erussie andus wort, of d’r ‘n andur fi erussie 
komp? 
Eén ding wete we seker. Ook door die besuiniginge in de 
sorg sitte we nu in de gebakke pere. Dus strakkies meer 
sorgpoen, andus is de ekonoomie angort. Enne nie pitte, 
want d’r ken so maar ’n ander fi erussie kome. In maart 
stemme. Ben beniewt of jullie nog fedussie hebbe in de 
hotemetote, die d’r nu benne. Afi jn, probeert d’r dese 
maand tog wat fan te make.

Tering! Feessiemaand fan ’t jaar is ’t. Effe nie! Teminste ik schrijft dit begin nofembur en denk dat 
d’r niks ferandert is. Dus dat d’r bijna geen Sinterklaas is en je met maar twee gassies an ’t 
kerstdinee mag. 

Op zoek naar de beste en 
gegarandeerd de goedkoopste?

Transparant Keukens is dé keukenleverancier van 
Maassluis en omstreken. Wij leveren kwalitatief 

uitstekende keukens tegen een zeer scherp, transparant 
tarief, gecombineerd met een uitstekende service. 

Transparant Keukens: 
het is onze missie om volledig te 
voldoen aan úw kwaliteitswensen!

uitstekende keukens tegen een zeer scherp, 

BEZOEK DAN 

EENS ONZE SHOWROOM

OF MAAK EEN AFSPRAAK
-

 Zomerdijk 34 B 

in Maassluis

Zomerdijk 34 B, Maassluis  |  06-28045248  |  info@transparantkeukens.nl  |  www.transparantkeukens.nl
1514



DITJES/DATJES

 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
 Het wijnglas van het hoofdgerecht staat boven het mes.
 Wakker worden? Vergeet koffi e en ga voor zonlicht. 
 Hierdoor weten onze hersenen dat een nieuwe dag begint.
 Doe eens gek! 14 december is het weer tijd voor
 apenstreken, dan is het namelijk internationale Monkey Day.
 Die dag is het ook weer foute kersttruiendag!
  100 gram oliebollen bevat ‘maar’ 256 calorieën, een eierkoek  
bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kun je dus beter oliebollen eten.
     Een kunstkerstboom is na ongeveer 10 jaar gebruik
 pas beter voor het milieu dan een echte kerstboom.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
 Op de eerste hoort poedersuiker, op de ander niet.
          Kerst is de beste tijd om te pieken.
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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   1 31-7-2020   14:49:14
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Ontwikkel 
jouw 
eigen 

killer
body!

PL
AN Fajah Lourens werd in 2002 bekend bij het grote publiek als Yasmin Fuentes in de 

soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels heeft ze vanuit haar liefde voor fi tness 
en gezond eten een prachtig bedrijf opgebouwd. Onder de naam Mykillerbodymotivation 
inspireert ze andere mensen om ook gezonder te leven. Op 7 januari 2021 komt haar 
nieuwste boek uit: Killerbody Lifestyle.

Om een indruk te geven: op haar website 
www.mykillerbodymotivation.com en haar 
Instagram-account deelt Fajah haar trainings-
video’s. Daarnaast heeft ze al 
drie succesvolle boeken op 
haar naam staan en verkoopt 
ze haar eigen merk mode- en 
fi tnessproducten. “Ik ben 
er trots op dat mede dankzij 
mij ook de gewone huisvrouw tegenwoordig weet 
wat een proteïne-shake is. Mijn supplementenlijn 
is dan ook juist niet specifi ek gericht op sporters, 
maar op mensen zoals jij en ik.”
  
AANDACHT VOOR MINDSET
In haar nieuwe boek Killerbody Lifestyle besteedt 
Fajah niet alleen aandacht aan voeding, sporten 
en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

dieet hebben gevolgd, maar ook aan mindset. “Mensen 
denken vaak dat ze ongelukkig zijn omdat ze te dik zijn. Het 
omgekeerde is echter het geval. Met behulp van oefeningen 

ga je op zoek naar de oorzaak van de pijn en 
het verdriet. Pas als je goed in je vel zit, ben je 
in staat de juiste keuzes te maken en patronen 
te doorbreken.”

LEG DE LAT NIET TE HOOG
Wat voor advies zou Fajah, moeder van een dochter (20) 
en een zoon (13), de lezers van Bruist mee willen geven? 
“De lat hoeft niet altijd hoog te liggen. Neem wat vaker de 
trap of ga extra wandelen met je hond. En voel je vooral niet 
schuldig als het een keer niet lukt. Morgen is er weer een 
nieuwe dag. Uiteindelijk moet je zoeken naar een goede 
balans. Wat mijn drive is? Ik word er heel gelukkig van om 
mensen op deze manier te kunnen helpen een gezonde 
leefstijl te ontwikkelen. Ik heb mijn levensdoel gevonden!”

Vanaf januari 2020 kun je iedere maand in Bruist een
column van Fajah lezen. Zij hoopt daarmee onze lezers te 
motiveren en te inspireren om hun doelen te behalen.

  “GENIET VAN WAT JE
      WÈL HEBT EN DOET” 

Start vandaag met het 
plannen van je dromen. 
Als je het kan dromen 
kan je het doen. 
De Killer Planner helpt 
jou te motiveren en te 
inspireren om je doelen 
te behalen.

BESTEL JOUW PLANNER OP WWW.MKBMSHOP.COM

INTERVIEW/FAJAHLOURENS
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“Als echte dierenliefhebbers hebben wij er heel bewust voor gekozen 
geen levende dieren te verkopen”, vertelt Roos. “Zij krijgen hier niet de 
aandacht die ze verdienen en wij zijn tegen impulsaankopen.”

Natuurlijke voeding
Milan’s Diervoeding richt zich met name op honden, katten, knaagdieren, 
vissen en vogels. “We willen alleen het beste aanbieden en gaan voor 
kwaliteit. We verkopen hoofdzakelijk natuurlijke voeding (brokken, 
blikvoeding en vers vlees) en snacks op natuurbasis van vertrouwde 
merken. Lekker én gezond. Ook supplementen als hennep producten zijn 
te krijgen. Het welzijn van de dieren staat voorop. We staan verder bekend 
als het ‘Snoepwinkeltje van Schiebroek’ omdat we zo veel ‘snoep’, ook 
hypoallergeen, hebben voor specifi ek honden en katten.”

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

Gezonde, natuurlijke voeding
Roos Kreukniet en haar 

dochter Linda trokken 6 jaar 
geleden de stoute schoenen 
aan en openden de deuren 
van een diervoedingswinkel 

aan de Peppelweg in 
Rotterdam. De winkel werd 

vernoemd naar de kleinzoon 
van Roos, Milan, die net zo 

gek is op dieren als zijn oma 
en mama.

WIJ WILLEN HET 
BESTE BIEDEN 
VOOR DE DIEREN

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

Gezonde, natuurlijke voeding
Samenwerking met dierenarts
“Een aantal keren per jaar komt dierenarts dr. Woof naar onze 
winkel zodat je heel voordelig je hond, kat of konijn kunt laten 
vaccineren. Je vindt hier ook speciale dieetvoeding van o.a. Royal 
Canin of Hill’s die normaal alleen bij de dierenarts te krijgen is.” 
Uiteraard kun je al je vragen kwijt bij Roos en Linda, zij geven je 
met plezier een persoonlijk advies. “Het is hier sowieso net een 
buurtwinkel, we nemen alle tijd voor de mensen.”

Extra service
Milan’s Diervoeding heeft geen webshop maar je kunt altijd via 
mail of telefoon je bestelling doorgeven, waarna je deze in de 
winkel kunt ophalen. Thuisbezorgen is eveneens mogelijk; dit 
is gratis in de wijk Schiebroek bij bestellingen vanaf € 10,-. Bij 
bestellingen onder € 10,- kost het € 2,50, zowel binnen als buiten 
Schiebroek. “En als je iets niet kunt vinden in de winkel, dan 
proberen we dat voor je te bestellen!”

vaccineren. Je vindt hier ook speciale dieetvoeding van o.a. Royal 
Canin of Hill’s die normaal alleen bij de dierenarts te krijgen is.” 
Uiteraard kun je al je vragen kwijt bij Roos en Linda, zij geven je 

Milan’s Diervoeding heeft geen webshop maar je kunt altijd via 

bestellingen onder € 10,- kost het € 2,50, zowel binnen als buiten 

voor je huisdier

MILAN'S DIERVOEDING

BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

Ieder jaar op de tweede zondag in 
december is het Wereldlichtjesdag. 
Wereldwijd komen mensen bij elkaar 
om overleden kinderen te herdenken 
waarbij zij om 19.00 uur een kaarsje 
aansteken, zodat de wereld een 
beetje lichter wordt voor mensen 
die hun kind hebben verloren.
In 2006 is Wereldlichtjesdag ook
in Nederland geïntroduceerd. 
Begonnen in Apeldoorn zijn er 
inmiddels meer dan honderd locaties 
waar mensen welkom zijn om samen 
overleden kinderen te herdenken. 
Hartverwarmende bijeenkomsten 
die dit jaar helaas een heel andere 
vorm krijgen door corona. Apeldoorn 
kiest ervoor om dit jaar op zondag 
13 december geen bijeenkomst te 
organiseren met publiek maar 
een livestream die is te volgen via 
www.uitvaartmetbeeld.nl/
wereldlichtjesdag.

D AGJE UIT
WERELDLICHTJESDAG

In 1840 in Engeland is paleontologe Mary 
Anning op zoek naar fossielen. De dagen van 
haar grootste ontdekkingen liggen in het 
verleden en ze verkoopt nu doodgewone 
fossielen aan toeristen om zichzelf en haar 
moeder te kunnen onderhouden. Wanneer 
Roderick Murchison arriveert, laat hij zijn 
vrouw Charlotte bij haar achter, zodat ze kan 
herstellen van een tragedie. Mary kan niet 
weigeren omdat ze het geld nodig heeft. 
Hoewel hun persoonlijkheden in eerste 
instantie botsen, komen de twee vrouwen er-
achter dat ze niet alleen zijn en ontwikkelen 
ze een intense relatie. AMMONITE is vanaf 
10 december te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
AMMONITE

BOEKJE LEZEN HENK VAN STRATEN  
Een fotocurator in een museum voor moderne 
kunst is veertig geworden en begonnen aan 
zijn vierde antidepressivum. Met angst-
remmers bezweert hij de zorgen om zijn 
‘deeltijd puberzoon’ en het liefdesverdriet om 
zijn succesvolle ex-vrouw. Zijn expositie over 
Ernest Hemingway krijgt bovendien steeds 
meer kritiek. Ondertussen wordt hij verteerd 
door schuldgevoel en radeloosheid om Elise, 
de jonge vrouw die door zijn toedoen tot aan 
haar kin verlamd raakte en nu het ondenkbare 
van hem verlangt. Maar echt ingewikkeld 
wordt zijn leven pas als twee dakdekkers hem 
met veel meer willen helpen dan alleen zijn 
lekkende dak. 
ERNEST HEMINGWAY IS GECANCELD

van Henk van Straten is vanaf 1 december verkrijgbaar.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBA

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
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Ontdek de unieke  
Homestock stijl!

Bombastisch, 
uitgesproken 
en verrassend

Homestock  |  Pannekoekstraat 72A – 74A, Rotterdam  |  www.homestock.nlwww.homestock.nl

Je mag bij ons op vertoon van 
dit blad een Homestock item 
uitzoeken met 10% korting*! 

Showmodellen en producten die 
nabesteld moeten worden zijn 

uitgesloten van deze actie.
Hoe dan ook; we verwelkomen 

je graag in onze winkel. 

We beloven dat we iets 
leuks voor je hebben.

Deal
10% KORTING*

Een interieur waarin je je thuis voelt, is in wezen 
een weerspiegeling van je eigen karakter. Probeer 
niet te gaan voor perfect gestylde hoekjes maar 
zorg voor trendy items in combinatie met 
authentieke, karakteristieke objecten.

Zorg er dus voor dat die ietwat oubollige lampenkap 
juist dé eyecatcher wordt in jouw interieur. Juist het 
durven combineren is de key voor het creëren van 
een dynamisch, eigen interieur. Een interieur heeft 
de meeste ziel wanneer het organisch ontstaat. Dat 
vergt geduld en dat is nou net iets wat we vaak niet 
hebben. Wij proberen bij Homestock altijd een 
accessoires collectie neer te zetten die ervoor zorgt 
dat je een showstopper kunt toevoegen aan jouw 
persoonlijke collectie. Je interieur mag leven, er 
mag speelgoed rondslingeren en doorgebladerde 
tijdschriften op je salon tafel liggen. Dare to be 
different, dare to be yourself dat is waar het bij 
Homestock om gaat.

Ze zeggen wel eens: ‘ je huis is nooit 
af’. Een cliché en toch is het waar. Dat 
is niet omdat je een verkeerde keuze 
hebt gemaakt toen je dat ene stoeltje 
aanschafte want het was toen wie jij 
was. En nu heb je misschien behoefte 
aan het tegenovergestelde. Wie weet 
wat de toekomst is petto heeft want 
zolang mensen blijven veranderen 
verandert het interieur met je mee.

* Deze actie geldt tot 1 maand na uitgave van het blad
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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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1. Lola Colorful Crossbody Bag van Vanessa Saroni, € 599,-  www.vanessasaroni.com
2. Morphe X Nikita Artiesten Palette, € 34,-  www.morphe.com

3. Lipstick Rouge Allure van UNG, € 21,-  www.ungcosmetics.com 
4. Scented Body Soap Grapefruit van Kiehl’s, € 17,-  www.kiehls.nl

5. Armani Code Absolu Gold Eau de Parfum, vanaf € 70,-  www.armanibeauty.com
6. Oolaboo Christmas Box Limited Edition, € 49,95  www.oolabooshop.com
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 Maak er een feestje van!

44
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7. Touche Eclat Le Stylo Dress Me Wild van YSL, € 39,50  www.debijenkorf.nl
8. Météorites Golden Bee van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl

9. Kerstpins van Havaianas, € 4,99  www.havaianas.nl 
10. Alien Christmas Set van Mugler, € 109,-  www.douglas.nl 

 11. Sugar Crush Collec-Tin van Soap & Glory Boots, € 12,49  www.boots.eu
12. Body shimmer puff twinkle, twinkle, little star van essence, € 2,99  www.essence.eu

BEAUTY/NEWS

11

5

9

 Maak er een feestje van! In deze vreemde tijd lijkt het wel extra belangrijk 
om een mooi en persoonlijk cadeau aan je 
geliefde, familie of beste vrienden te geven. 
Bruist zocht voor jou de meest bijzondere uit. 
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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.

Er zijn verschillende redenen waarom u 
kiest voor stucwerk. In de eerste plaats 

ruwe muur of plafond en zorgt een fraaie 
afwerklaag voor een mooie uitstraling van 
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een brandvertragende en vochtwerende 
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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 

René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

als particulieren voeren wij schilderklussen 

erachter komen wat men precies wil, leiden 

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas

Er zijn verschillende redenen waarom u 
kiest voor stucwerk. In de eerste plaats 

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 

MAASSLUIS  |  06-41279124
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

Wil je weten wat René voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.
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Op zoek naar hoop en kracht in deze onzekere tijden?
Vind hoop, visie, kracht en beschutting bij Hem die hemel en aarde maakte en die 

alles gaf om Zijn liefde aan jou te tonen! 
Wilt u onze kerkdiensten komen bezoeken registreer u dan via onze website 

www.vorotterdam.nl. Ook kunt u vanuit uw eigen huis onze diensten bekijken. 
Ook jouw huis kan èn wil de Heer Jezus vullen met Zijn liefdevolle goedheid.

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

KERKDIENST
ZONDAG 11.00 U 

VICTORY OUTREACH 
ROTTERDAM

HOUSE OF PRAYER & PRAISE FOR ALL NATIONS

MIJNSHERENPLEIN 9, 

ROTTERDAM

WWW.VOROTTERDAM.NL

CONTACT@VOROTTERDAM.NL

T: 06 8408962

GEBEDSDIENST 
VRIJDAG 19.00 U

WEKELIJKS

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

Vermijd drukte.
#HOUDVOL

Blijf thuis.
#HOUDVOL
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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! De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur? 

Graag adviseren de medewerkers 
van De Lange & Reek u bij het 

maken van een persoonlijke keuze 
waar u echt blij van wordt en bieden 

zij u de zekerheid van de beste 
koop. Loop gewoon eens binnen in 
onze winkel en laat u inspireren, of 
maak een afspraak zodat we samen 

alle tijd hebben voor een goed 
(advies)gesprek.

•  VLOEREN  •  RAAMBEKLEDING  
•  SLAPEN  •  WONEN  •  HAARDEN  

•  WOONACCESSOIRES  •  KASTEN OP 
MAAT  •  WANDAFWERKING

Raambekleding: 
Een elegante 
toevoeging aan 
uw interieur

Houten jaloezien, vouwgordijnen of plissés zijn een elegante 
toevoeging aan je interieur. Kies voor donkere kleuren voor een 

warme stijl of kies voor strakke grijstinten. Wij hebben onze 
zonweringsafdeling vernieuwd. 

Bezoek onze winkel voor de veelzijdige collectie, verkrijgbaar in 
verschillende tinten, breedtes en bedieningsmogelijkheden.

De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944 www.delangeenreek.nl
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Meso Hair
Zowel bij mannen als bij vrouwen worden goede resultaten behaald met Meso Hair. Deze behandeling 
kan helpen om haarverlies te voorkomen. Bij de behandeling Meso Hair wordt met kleine prikjes in de 
huid een vloeistof met bouwstoffen ingebracht op de plek waar dit nodig is. Deze stoffen bestaan uit 
mineralen, vitamines, aminozuren en co-enzymen en zorgen voor de stimulatie van de stofwisseling, 
neutralisatie van het overschot aan DHT (dihydrotestosteron) en de activatie van de bloedcirculatie.

Mesotherapie Hair is een succesvolle techniek voor mannen en vrouwen met dunner 
wordend haar. Door middel van injecties met een Mesogun worden kleine prikjes 
gegeven in de huid. De Mesotherapie zorgt ervoor dat de stofwisseling gestimuleerd 
wordt en de bloedcirculatie op gang komt. Dit is 100% natuurlijk.

BRUISENDE/ZAKEN

Last van steeds 
dunner wordend haar?

Meso hair behandeling 
De behandeling wordt uitgevoerd met een 
Mesogun. Tijdens deze behandeling worden er 
kleine prikjes gegeven in de huid. De Mesogun 
kan perfect worden ingesteld op het huidtype 
en dosering van het in te brengen product. De 
Mesotherapie behandeling duurt ongeveer twintig 
minuten en wordt veelal als niet pijnlijk ervaren. 
Dit komt doordat de Mesogun ervoor zorgt dat 
iedere injectie met exact dezelfde kracht en op 
exact dezelfde diepte wordt uitgevoerd.

BOEK UW 

AFSPRAAK  

ONLINE!

Last van steeds 
dunner wordend haar?

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 huidverbetering 
en verjonging en 
kunnen daardoor moderne 
behandelingen 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.

BOEK UW 

AFSPRAAK  

ONLINE!
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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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Woonboulevard Hoogstad  |  Vlaardingen

www.iemms.nl

Bij iemms doen wij het net even anders. Eerlijk 
advies, volledige transparantie, en bovenal 
een perfecte afstemming op uw wensen. 
Bent u er al uit hoe uw nieuwe keuken eruit 
moet komen te zien? Kiest u voor een strakke 
design keuken of gaat u liever voor een warme, 
landelijke keuken? Wat uw smaak ook is en 
welke combinatie u ook zoekt, in de collectie 
van iemms vindt u altijd de stijl die bij u past!

✓Kwaliteit
✓Origineel
✓Service 
✓Netto prijs

2009_2007 adv. 324x162.indd   1 02-10-2020   12:47

Woonboulevard Hoogstad  |  Vlaardingen

www.iemms.nl

Bij iemms doen wij het net even anders. Eerlijk 
advies, volledige transparantie, en bovenal 
een perfecte afstemming op uw wensen. 
Bent u er al uit hoe uw nieuwe keuken eruit 
moet komen te zien? Kiest u voor een strakke 
design keuken of gaat u liever voor een warme, 
landelijke keuken? Wat uw smaak ook is en 
welke combinatie u ook zoekt, in de collectie 
van iemms vindt u altijd de stijl die bij u past!

✓Kwaliteit
✓Origineel
✓Service 
✓Netto prijs
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Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

Iedereen is op zoek naar de liefde, zo ook de enthousiaste medewerkers van Bruist. In december 
2020 introduceren we een nieuwe rubriek in onze magazines; onze Bruisende Vrijgezellen. 
We trappen af met de meest bekende vrijgezel binnen Nederland Bruist: Rogier Jongerden.

LEEFTIJD 
49 JAAR

OGEN
GROEN/
GRIJS

LENGTE
1M71

Rogier is Media Adviseur voor Drechtsteden, 
De Reeshof en de Belgische regio’s en  woont 
in Waalwijk. Hij is vader van drie oudere, niet 
thuiswonende kinderen. “Ik ben een harde 
werker en heb passie voor alles wat ik doe”, 
aldus Rogier. Werken is dus belangrijk voor hem 
maar daarnaast geniet hij ook volop van al het 
moois dat het leven te bieden heeft. 
“Ik houd van sporten. Verder vind ik 
het gezellig om regelmatig een biertje 
te drinken met vrienden. En ik kook 
ook niet onverdienstelijk.” 

Het hart op de juiste plek
Voor wie het belangrijk vindt: Rogier 
is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

BRUISENDE/VRIJGEZEL

duidelijk het hart op de juiste plek. Hij haalt zijn 
energie uit de positiviteit in het leven.

Gezocht: een levensgenieter
Een reis naar de Gordel van Smaragd, ofwel 
voormalig Nederlands-Indië, staat nog steeds 
op  zijn bucketlist. En dan is het natuurlijk wel 

fi jn  als iemand hem daarbij kan 
vergezellen! Maar wat zoekt hij in 
een partner? “Een zorgzame vrouw 
van ongeveer mijn eigen leeftijd, 
die houdt van het leven en lekker 
positief ingesteld is.” Dat moet toch 
te vinden zijn?

Heb jij er een goed gevoel over en voldoe je aan 
het profi el? Reageer dan op onderstaand e-mail-
adres. Stuur je ook een actuele foto mee? Rogier 
kijkt uit naar jouw reactie!
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SFEERMAKERS
IN IEDER 

INTERIEUR

Eigenaresse: Indira Zevenhuizen  |  Voorschoterlaan 68 Rotterdam  |  010-2120127 of 06-33849067 
maison7rotterdam@gmail.com  |  www.maison7.nl

Van afdankertje naar toppertje. 
Het kan allemaal met Atelier Maison7. Ik geef afgedankte dingen
een mooi tweede of derde leven. 

En wat niet meer nodig is voor de een, kan met wat kleine 
aanpassingen weer iets moois zijn voor een ander. Dat vertalen van 
oude huisraad naar leuke items die passen in onze huidige smaak en 
trends, is een uitdaging die ik graag aanga met Maison7! 

Je vindt me regelmatig op vrijdag in mijn 
garage in de Lusthofstraat en op de 
stoep aan het werk. Op Facebook, 
Instagram, Marktplaats en op 

Van afdankertje naar toppertje. 

010-2120127 of 06-33849067

Je vindt me regelmatig op vrijdag in mijn 
garage in de Lusthofstraat en op de 
stoep aan het werk. Op Facebook, 
Instagram, Marktplaats en op 

Je vindt me regelmatig op vrijdag in mijn 
garage in de Lusthofstraat en op de 
stoep aan het werk. Op Facebook, 

www.maison7.nl, laat ik 
regelmatig nieuwe items zien.

Heb je interesse? 
Wil je zelf een meubeltje 
pimpen maar heb je geen 
tijd of plek? 
Neem dan gerust contact 
met me op. Is je meubel 
lastig te vervoeren? Ik werk 
in Rotterdam ook op locatie! 

Weet je dat je 
bij Maison7 ook 
leuke workshops 

kunt volgen!

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

ALS U OPZOEK BENT NAAR 
EEN MOOIE VLOER 

BENT U VAN HARTE WELKOM 
BIJ MEIDEN VAN AMBACHT!

Of het nou gaat om een nieuwe houten vloer, welke tevens geschikt is om te plaatsen op 
vloerverwarming, of het opknappen van uw bestaande houten vloer, geven wij u graag 

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

Nú kortingen tot wel € 6000.
Incl. gratis complete set winterbanden t.w.v. € 1560.

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

Adv. 1-1 pag. C-Klasse BRUIST.indd   1 14-10-2020   08:39

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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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-6-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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PUZZELPAGINA

9  3  1  4  6  7  5  2  8
6  2  4  5  9  8  7  1  3
5  7  8  3  1  2  9  4  6
4  9  2  6  3  5  8  7  1
3  1  7  2  8  9  4  6  5
8  5  6  1  7  4  2  3  9
1  8  5  7  4  6  3  9  2
2  4  3  9  5  1  6  8  7
7  6  9  8  2  3  1  5  4

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

PUZZELPAGINA Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

warme 
plaid
Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid
SodaStream
  bruis-
water
  toestel

koolzuur 
gas 
duurzaam 
water 

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

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

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.rotterdambruist.nl
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Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

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

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

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

Wij wensen 
u fijne feestdagen 

en een voorspoedig 

2021!




