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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 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. 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 HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

Uw open haard- en 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 Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond, 
Astrid Berkhout 
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Ron van Kuijk

 Like ons op Facebook.com/rotterdambruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. 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
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Om te beginnen: de beste wensen voor 2021! We hopen dat jullie, 
ondanks alle restricties, toch mooie feestdagen achter de rug hebben 
en net als wij positief vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat voor ons 
ligt. Een bruisend jaar, als het aan ons ligt, want dat hebben we met 
z’n allen wel verdiend!

Net als heel veel andere mensen zijn wij dit jaar weer gestart met een 
aantal goede voornemens. Uiteraard de nodige ‘standaard’ voornemens, 
zoals de kerstkilo’s eraf sporten, nog gezonder leven en nog meer 
omkijken naar de mensen om ons heen. Maar ook het voornemen om 
jullie dit jaar weer te blijven inspireren en informeren met onze 
magazines. Een voornemen dat de vele bruisende ondernemers met 
wie wij samenwerken ongetwijfeld met ons delen. Want ook zij staan 
weer te springen om je een kijkje achter de schermen te geven en vol 
enthousiasme te vertellen wat zij jou allemaal te bieden hebben.

Dit eerste magazine van 2021 staat dan ook weer vol bruisende 
verhalen, leuke tips en bijzondere weetjes. Dat belooft wat voor 
de rest van het jaar...

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI

Bruisende lezer,
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.

Dé tweewielerzaak 

‘WE GAAN VOOR OPENHEID EN TRANSPARANTIE’

Weissen Tweewielers  |  Weissenbruchlaan 44, Rotterdam  |  010-7864139  |  www.weissentweewielers.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Inhoud

34

Een passende bloes voor elke gelegenheid
Persoonlijk advies - 30 dagen retourrecht

Bloezen.nl  |  Eigenaar: Anna Orlova  |  info@bloezen.nl   |         @bloezennl

De specialist in zakelijke 
damesoverhemden

46

16

23

8

23

12

win



CREËER EEN 
RODE DRAAD IN 

JE LEVEN
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Veel mensen gaan nadenken over stoppen met 
roken, coronakilo’s kwijtraken of simpelweg meer 
tijd  voor leuke dingen vrijmaken. En zoals elk jaar 
beginnen hordes mensen op 1 januari vol goede 
moed, maar stranden die na enkele weken weer op 
de zandbank van Blue Monday. 

Wat wordt jouw thema voor dit jaar?
Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de on-
realistische doelen die we onszelf stellen. Waarom 
zou je een lijst met meer dan vijf voor nemens 
maken als je diep vanbinnen weet dat er slechts 
twee of drie haalbaar zijn? Door te kiezen voor een 
thema kun je een rode draad creëren in je leven. 
Stel geen specifi eke doelen (zoals tien kilo afvallen), 
maar werk met een thema (zoals je gezondheid 
verbeteren). Op die manier kun je gedurende het 
jaar regelmatig even terugkoppelen naar je thema 
en zo je leven in de juiste richting duwen. 

Heb je een thema voor 2021, maar wil je toch wat hulp bij de uitvoering hiervan?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Meestal gaan we aan het begin van een nieuw jaar nadenken over goede voornemens. 
Maar welke voornemens ga jij jezelf stellen na het bizarre afgelopen jaar, dat zo anders is 

verlopen dan we aan het begin ooit konden bedenken?

Haalbaar en concreet
Goede voornemens zijn dus nog steeds een prima 
idee, maar neem er het hele jaar voor. Wil je het 
komende jaar meer aandacht voor je gezondheid, 
meer lucht in je longen of misschien meer balans? 
Kies dit dan als thema voor 2021. Onbewust zul je 
dan steeds meer keuzes in de goede richting maken. 
Denk ook na over kleine, concrete acties die bij jouw 
thema passen. Als je dan over een jaar terugkijkt, zul 
je tot je verbazing zien dat je enorm veel hebt bereikt.

Focus op het proces
Soms zijn we zo aan het streven naar een bepaald 
eindresultaat, dat we vergeten te genieten van het 
proces. Terwijl de weg ernaartoe zoveel belangrijker 
is. En wanneer het iets minder gaat, kun je niets 
anders doen dan dat accepteren en het nog een 
keer proberen. Morgen is een nieuwe dag, waarop je 
gewoon weer met je thema aan de slag kan gaan.

BRUIST/LIFESTYLE

Dit jaar wordt
alles anders!
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neemt u mee in een verrassende 
wandeling door emoties, geuren, 

weldaad en oogstrelende 
creaties.

Op 15 mei 2012 heeft Now the moodstore 
haar imposante deuren geopend in 
het gezellige hart van Hillegersberg 
Rotterdam. Zij nemen 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. 
Hier vind je een verassende mix van 

Fashion, living en giving. NOW is elke 
dag op zoek naar nieuwe, nog mooiere 
en unieke producten. Dit resulteert in 

een steeds wisselende en frisse collectie 
van bekende en minder bekende merken. 
Ervaar het gevoel dat Now the moodstore 
te bieden heeft, onder het genot van een 
superieure koffi e of een heerlijk glaasje 
wijn. 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.

Stop nu uw
haaruitval!

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

De Regenera Activa behandeling 
maakt gebruik van uw eigen 
gezonde microgra�  weefsel om 
uw haar te herstellen. Wereldwijd 
zijn er al meer dan 100.000 

patiënten succesvol behandeld.

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

Rotterdam
Stieltjesstraat 78 
3071 JX Rotterdam
T 010 226 0983

info@medicaestetica.nl

Breda
Concordiastraat 18
4811 NB Breda 
T  076 204 21 01

www.medicaestetica.nl
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INSPIRATIEBRON VOOR DESIGN 
De collectie van ICON010 bestaat uit een kleurrijke 
sokkenlijn, luxe geurkaarsen, mokken, tote bags, 

onderzetters en posters. Architectonische Rotterdamse 
trekpleisters worden vertaald naar stijlvolle iconen. 

Het minimalistische lijnenspel en de goede kwaliteit van 
de producten maken deze items echte musthaves, ook

voor niet-Rotterdammers. www.icon010.nl

Geselecteerdvoor jou!

AYURVEDISCH
GENIETEN

In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao

kurkuma en tulsi. Deze
‘heilige basilicum’ is al meer 

dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische 
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel 

vormt dit een unieke chocolade met fi jne, 
kruidige tonen van zoethout en venkel.

www.lovechock.nl

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 

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. #BODYWASH

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan het nieuwe jaar

met deze heerlijke body wash

op basis van perzikenbloesem. 

Geniet van een verzorgde en 

gehydrateerde huid met deze 

Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van het magazine 

Begin fris aan het nieuwe jaar

win
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GFEDCBA SHOPPING/NEWS

SHAKE IT 
Van margarita’s tot martini’s: met cocktailshaker Hepburn

serveer jij de lekkerste drankjes thuis. De shaker is gemaakt 
van loodvrij kristal en de bovenkant van metaal met een fi nish 

van gepolijst koper. Een échte eyecatcher!
€ 59,- www.kookpunt.nl

Geselecteerdvoor jou!

NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. 
SustOILable biedt uitstekende verzorging voor het hele lichaam: 

verzorgende huid- en haarolie (in navulbare pipet fl esjes), handgemaakte 
stukken zeep, heerlijke geurolie en natuurlijk wasmiddel (wasnoten).

www.sustOILable.com

LEZERSACTIE
Maak kans op deze
modieuze rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 
Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte 
zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #GAASTRA
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

voor jou!

een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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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.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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.

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 het magazineuit 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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Hout in mindur ov en mindur sjeese met die statusbak. 
Betekent ook mindur fi les en hooplijk mindur ferfuiling. 
Kenne de Rotjeknorders wel gebruike, want se gaan 
anderhalf jaar eerder de pijp uit as de rest fan Holland. 
Komp doordat feel mense in Roffa  weinig poen hebbe 
en ongesonder lefe, maar ook door de ferfuiling fan de 
hafe en ’t ferkeer in en rond die mooie rot stad. 
Soas jullie wete woont ik in Ommoord. Iedere dag siet ik 
se sappele an de snelweg tusse A13 en A16. Meer as 
dertig jaar is d’r ofer gebakkeleit en toen bedachte die 
slimme hotemetote dat Ommoord naast de A20 en A13 
d’r nog wel ‘n snelweggie bij kon hebbe. 

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.

“Is duurdur snelweggie 
  strakkies nodug?”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

In kakbuurt Hillbillie, wort de snelweg ferlaagt, maar in 
Ommoord scheert-ie gewoon langs de doorsonwoninkies. 
Ferschil mot d’r sijn. Folges hotemetutje Sjoels, was de 
poet op. Maar was dat so? Of was ’t weer ’n k…smoes? 
Ben benieuwt hoe se dan nu ’t laatste akkefi etje gaan 
anpakke. De weg fan ‘n miljard, kost naamlijk 115 miljoen 
euries meer en das nog maar ’t begin hè. De weg mot d‘r 
for sorge dat mense in andre wijkies mindur smerige lugt 
in aseme. Maar is-ie straks na coorona nog wel nodug? 
Ferders is ‘t niet de eerste keer dat er meer geschokt mot 
worre, for ‘n snelweggie. En wie denkie wie dat strakkies 
mot ophoeste? Percies wij met se alle! 

Tering! Blijft gesont en feel mazzel in 2021. Hopelijk wort ‘t ‘n toffer jaar as 2020. Maar ik frees dat 
door coroona ‘t lefe tog andus wort. So sal d’r feel meer in ‘thuis gewerrekt worre. 

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
14



DITJES/DATJES

  Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.
 Maak tijd vrij voor de kleine genietmomentjes zoals
   dansen met je (klein)kinderen.
Wie goede voornemens 3 maanden weet vol te houden, 
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
  Ga de natuur in! Een korte wandeling
   helpt je bij het ordenen van je gedachten.
 De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
de dag van het jaar waarop we ons het ellendigst zouden voelen.
 Slechts 3 keer per week 20 minuten intensief
  bewegen zal je geluk met 15 procent verhogen.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
De meest effectieve manier om je geluksgevoel te verhogen
  is door iets voor een ander te doen.
 Stop met jezelf af te remmen door negatieve praatjes
en ga er gewoon voor. Want succes is wél een keuze.
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 EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verbl i j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe 
PERK’S Treasure Lounge!

Overnachting in een 
Comfort Room van één van 

de meest luxe boutique hotels 
van het bosrijke Oisterwijk

Culinair
3-Gangen Menu Du Chef

Luxueus ontbijt
Parkeren

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen, 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk NL
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.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 niet iets wat we vaak niet 
hebben. Wij proberen bij Homestock altijd een 
accessoires-collectie neer te zetten, die ervoor zorgt 
dat je een showstopper kan 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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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE FAMILIE WACHTMAN
De carrière van Philip Wachtman zit in een 
dip. Zijn promotieonderzoek over de 
anonimiteit van spermadonors is overbodig 
geworden en hij dreigt gepasseerd te worden 
voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe 
anders vergaat het zijn succesvolle vriendin 
Freya. Maar er is een groot gemis. Freya is op 
haar negenendertigste nog kinderloos. Philip 
weet dat hij niet de oorzaak kan zijn. Hij heeft 
naar schatting 411 nakomelingen... Door een 
uitspraak van de rechter dreigt Philip zijn 
geheim prijs te moeten geven. Achtervolgd 
door zijn verleden en door een studente die 
zegt dat ze zijn dochter is, moet hij op zoek 
naar zichzelf.
DE FAMILIE WACHTMAN van Christiaan 

Alberdingk Thijm is vanaf 21 januari verkrijgbaar.

Op zaterdag 16 januari is het alweer 
tijd voor de tiende Nationale Tulpen-
dag. Deze dag markeert de start van
het (snij)tulpenseizoen. In verband 
met corona kan de Nationale 
Tulpendag dit jaar helaas niet 
gevierd worden met een tulpenpluk-
tuin op de Dam in Amsterdam, 
maar desondanks wordt de dag wel 
feestelijk ingeluid met als thema: 
‘Let’s Connect!’. Hoewel verbinding 
tussen mensen nu moeilijk is, 
verlangen we meer dan ooit naar 
contact. Juist de tulp kan deze 
connectie maken, want ze staat 
symbool voor hoop en positiviteit. 
Dus laten we aan elkaar denken en 
tulpen schenken. Ze zijn vanaf 
Nationale Tulpendag weer overal te 
koop. Kijk voor meer info op 
www.tulpentijd.nl.

D AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

Televisiejournalist Bas Haan creëert zijn eigen 
monster wanneer hij in zijn onderzoek naar 
de Deventer moordzaak steeds meer in het 
kamp wordt gezogen van degenen die ‘de 
klusjesman’ van moord beschuldigen. Een 
mediahetze is het gevolg, waardoor het leven 
van ‘de klusjesman’ en zijn vrouw verandert 
in een ware nachtmerrie. Onthutst door deze 
‘trial by media’ besluit Bas de complotten te 
bestrijden met de feiten. Tot zijn frustratie blijkt 
de beeldvorming sterker dan de werkelijkheid. 
Is er iemand ten onrechte veroordeeld of is 
er sprake van een onschuldig slachtoffer? 
DE VEROORDELING is vanaf 21 januari te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE VEROORDELING

ZYXWV

UTSRQPO
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FEDCBA
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

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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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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Het onderhoud vraagt meer dan af en toe 
‘een kwastje verf’ opbrengen. 
Voorbehandeling én de grondlagen 
bepalen uiteindelijk de kwaliteit. Bij goed 
onderhouden buitenschilderwerk is wassen, 
schuren en schilderen vaak voldoende. 

Is het houtwerk in minder goede staat, 
dan zijn er extra voorbehandelingen 
noodzakelijk. Wij inspecteren zorgvuldig 
het houtwerk, de kozijnen en de hout-
verbindingen. Ook de glaskit wordt 
gecheckt. Bij scheuren en gaten wordt 
de kit weggesneden en vervangen.

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

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

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!

René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 
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Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leiden 

Behangen / plafond- en vloerafwerking

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

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 

MAASSLUIS  |  06-41279124
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

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

SCHILDER NODIG?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar 

info@reneverhagenschilderwerken.nl

Alles weer strak buiten?

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 

SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!
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1. SMOOTH ME NOW ANTI-FRIZZ SHAMPOO van ELEVEN, € 16,99  www.elevenaustralia.nl
2. Kaviar Gauche Highlighter van Catrice, € 5,99  www.catrice.eu

3. Liquid Gold Midnight Reboot Serum van Alpha-H, € 79,95  www.alpha-h.nl 
4. Georganic Goat Milk Brightening Cream, € 47,-  www.laboratory-K.com  5. Twinkle in time van essie, € 9,99  www.essie.nl

6. Moisturizing & Sanitizing Hand Cream van Mani, € 29,-  www.skins.nl 
7. Mutiny Lipbalsem van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
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8. Body Butter van La Mysore, € 23,-  www.lamysorecosmetics.com
9. Collagen Intravital Plus Nutritional Supplement van QMS, € 79,-  www.qcosmetics.nl

10. Flowerbomb Dew van Viktor & Rolf, vanaf € 71,-  www.iciparisxl.nl 
 11. Pure Blossom Micellar Cleansing Water van Team Dr. Joseph, € 28,-  www.carecosmetics.nl

12. Lazy Sunday Morning van Maison Margiela, vanaf € 51,-  www.debijenkorf.nl
13. Repairing & Youth Hand Balm van Guerlain, € 52,-  www.guerlain.nl 

 Sneeuwwit In december was alles nog 'glitter and glamour', het jaar 2021 
beginnen we met een pure, frisse, witte start. Met producten die 
ons door deze koude wintermaand heen helpen. 
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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

SOOS Pets is een 
Canadees merk dat 

dierenshampoos maakt 
op basis van Dode Zee- 

mineralen. De shampoos 
worden gemaakt met 

natuurlijke ingrediënten, 
waaronder kokosolie en 
planten-extracten en zijn 

vrij van SLS (sulfaten) 
en parabenen. Het 

resultaat? Een mooie én 
gezonde vacht.

Zeg nu zelf, jij wilt toch 
ook het allerbeste voor 

jouw huisdier?

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

Ontketen de kracht  
van de Dode Zee 

Ontketen de kracht  
van de Dode Zee 

“Dankzij de 
genezende kracht van 

mineralen uit de Dode Zee 
en een mix van natuurlijke 
ingrediënten hebben de 

shampoos en conditioners 
een weldadig verzorgende 

werking.”
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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 uw 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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Dé tweewielerzaak 
In april 2019 opende Kadir Atmaca de deuren van zijn tweewielerwinkel in de wijk 
Hillegersberg te Rotterdam. Kadir werkte jaren als monteur in de fi etsenwinkel van zijn 
oom. Hij maakte een kort uitstapje naar de horeca maar ging uiteindelijk toch terug naar 
zijn oude vak. Het bleek een schot in de roos want inmiddels wordt hij bijgestaan door 
twee collega’s.

Vespa scooters
Weissen Tweewielers is gespecialiseerd in Vespa scooters, 
zowel nieuw als tweedehands. “Scooters zijn mijn passie. 
De Italiaanse Vespa is in Nederland heel populair. Maar 
als je een ander merk wilt, ben je net zo goed welkom, 
dan kijken we of we die voor je kunnen bestellen.”

Fietsen in alle soorten en maten
Fietsen zijn er in alle soorten en maten; van stadsfi etsen, 
bakfi etsen, racefi etsen, mountainbikes tot elektrische 
en hybride fi etsen. “Momenteel hebben we met name 
fi etsen van Pointer, Popal en Union, voor zowel kinderen 
als volwassenen. Daar komen op korte termijn echter 
enkele nieuwe merken bij. Uiteraard hebben we ook alle 
mogelijke accessoires, van fi etsdragers en – tassen tot 
sloten en kinderzitjes.”

Reparaties en onderhoud
Voor zowel scooters als fi etsen verricht Weissen Tweewielers 
graag de reparaties en het onderhoud. “In principe gebruiken we 
daarbij altijd de originele onderdelen, we gaan echt voor kwaliteit. 
Vanwege de coronacrisis werken we bij voorkeur op afspraak, 
zeker als je komt om een nieuwe scooter of fi ets te kopen. Je 
kunt echter ook gewoon binnen komen wandelen, we maken 
altijd tijd voor een praatje.”

Duidelijke afspraken
“We hebben een open werkplaats zodat je precies kunt zien 
wat we doen. Van tevoren maken we duidelijke afspraken over 
wat er aan je fi ets moet gebeuren en de kosten die hiermee 
gemoeid zijn. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te 
staan. Het vertrouwen van mensen krijg je niet zomaar, dat moet 
je verdienen!”

in Hillegersberg
Dé tweewielerzaak 

‘WE GAAN VOOR OPENHEID EN TRANSPARANTIE’

Weissen Tweewielers  |  Weissenbruchlaan 44, Rotterdam  |  010-7864139  |  www.weissentweewielers.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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Met passie voor haar!
BRUISENDE/ZAKEN

Beautylounge Rotterdam | Maasstadweg 1, Rotterdam
010-4119310 / 06-42129333

maira@beautyloungerotterdam.nl www.beautyloungerotterdam.nl

Maira Hoepel heeft al ruim 25 jaar ervaring in het 
kappersvak. In haar moderne kapsalon Beauty-Lounge 
Rotterdam is iedereen welkom. Vrouwen, mannen en 
kinderen kunnen er terecht voor allerlei knip- en 
kleurbehandelingen.

 “Het is echt een multiculturele kapsalon”, vertelt Maira. “Mensen 
met alle mogelijke achtergronden stappen hier binnen. De sfeer 
is lekker gemoedelijk, iedereen kletst gewoon met elkaar. Heb je 
black hair? Kom dan vooral eens langs want ik heb zelf ook black 
hair. Ik weet dan ook als geen ander hoe je er mee om moet gaan.” 

 Goede producten
  Er wordt gewerkt met de professionele verzorgings- en 
stylingproducten van FINNLEY’S. Deze zijn uitsluitend en exclusief 
verkrijgbaar in kapsalons. We volgen bovendien regelmatig 
trainingen om onszelf te blijven ontwikkelen en op de hoogte te 
blijven van de laatste trends.
 
 De laatste trends
  Knippen, stylen, kleuren, extensions; alles is mogelijk bij 
Beautylounge Rotterdam. “Balayage en highlights zijn nog steeds 
hot, daarnaast zijn shadow roots in opkomst. Voor de zomerperiode 

zijn er weer leuke nieuwe kleuren, zoals rosé-
gold en de cinnamon swirl. Verder zijn de 
pony’s terug van weggeweest.”

  Vanuit het hart
  Maira heeft het hart op de goede plek. 
Als patiënten van het nabijgelegen ziekenhuis niet 
naar haar kapsalon kunnen komen, vindt ze het 
geen enkel probleem om naar hen toe te gaan. 
“Je kunt bij ons ook je lange haar af laten knippen 
en als je dat wilt doneren voor mensen met kanker. 
Dat is het minste wat we kunnen doen.” 

bruisend
nieuw jaar

Bruist wenst alle lezers een

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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Jouw huid, onze wereld

“ Doordat wij erkend huidspecialist zijn, kunnen veel van  
 onze huidverbeterende behandelingen worden vergoed  
 vanuit je aanvullende verzekering. We vertellen je daar  
 graag meer over.”

V.l.n.r. dr. Jan Aghina, Marjan van Gemerden, Stephanie Dirven en Homeira Habib

Jouw huid, onze wereld
BRUISENDE/ZAKEN

‘DE AUTO PARKEER JE GRATIS 
VLAKBIJ ONS INSTITUUT’

Vital Huidinstituut  |  Middenbaan 77 C, Barendrecht
0180-222000 / 06-34018636  |  www.vitalhuidinstituut.nl

Een prestatie waar eigenaresse Marjan van 
Gemerden met recht trots op is. “Ik startte in 
1992 met Vital Huidinstituut en sindsdien zijn 
wij ons alleen maar blijven ontwikkelen. Zo 
zijn wij bijvoorbeeld gespecialiseerd in 
ontharingstechnieken en ben je bij ons ook 
aan het juiste adres voor anti-aging, 
acnebehandelingen, het verwijderen van 
pigmentvlekken en bloedvaatjes, litteken-
behandelingen en microneedling, om maar een 
aantal voorbeelden te noemen.”

Het team
Naast Marjan zelf, vind je bij Vital 
Huidinstituut nog een huidspecialist/pedicure 
en een visagist. “Bovendien werken wij samen 
met cosmetisch arts, dokter Aghina, bij wie je 
onder andere terechtkunt voor botox, fi llers en 
draadlifts. Daarnaast verwelkomen wij 
binnenkort ook nog een huidtherapeut in ons 
team om onze klanten nog meer te kunnen 
bieden dan nu al het geval is.”

Passie
Enthousiast als ze is raakt Marjan bijna niet 
uitgepraat als het over haar Vital Huidinstituut 
gaat. “Ik houd dan ook ontzettend van mijn 
werk. Ik heb twee kinderen, maar zie Vital 
toch wel een beetje als mijn derde kindje. De 
mensen met wie ik samenwerk hebben ook 
allemaal dezelfde passie voor hun werk en die 
passie willen wij delen met al onze klanten. 
We nemen altijd uitgebreid de tijd, geven 
goed advies, staan voor kwaliteit en doen er 
alles aan om iedereen tevreden en met een 
mooie, stralende huid naar huis te laten gaan. 
Pas dan weten wij dat we ons werk goed 
gedaan hebben.”

“Wij kunnen echt wat doen aan jouw huidproblemen!” Niet zomaar een loze 
uitspraak, maar een die ze waarmaken bij Vital Huidinstituut in Barendrecht. 

“Dankzij onze jarenlange ervaring, vakkennis, de CE gemarkeerde en effectieve 
apparatuur die wij gebruiken, kunnen wij onze klanten elke keer weer optimaal 

van dienst zijn.”
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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!

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

DE NIEUWE S-KLASSE
Of u nu bestuurder bent of passagier, comfort en veiligheid staan niet ter discussie in de charismatische nieu-
we S-Klasse. Met zijn geavanceerde MBUX-bedieningsconcept voor- en achterin, zijn unieke achterasbesturing 
die de draaicirkel met maar liefst 2 meter verkort en zijn innovatieve dashboard met 3D-beeldscherm, biedt de 
S-Klasse een intuïtieve rijervaring op topniveau. Een nieuw icoon staat vanaf nu voor u klaar. 

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

Adv. 1-1 pag. S-Klasse BRUIST.indd   1 11-12-2020   08:47
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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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Een passende bloes voor elke gelegenheid
Persoonlijk advies - 30 dagen retourrecht

Bloezen.nl  |  Eigenaar: Anna Orlova  |  info@bloezen.nl   |         @bloezennl  |  Eigenaar: Anna Orlova  |  info@bloezen.nl   |         

De specialist in zakelijke 
damesoverhemden

Wat 
bijzonder maakt www.mijzo.nl

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke hersen-
ziekte. De symptomen lijken een combinatie van 
Alzheimer, Parkinson en ALS. Een kind van een 
ouder met de ziekte van Huntington heeft 50% 
kans om drager te zijn. Hierdoor heeft de ziekte 
een grote impact op het hele gezin. 

Wat Mijzo bijzonder maakt
De Kloosterhoeve, een locatie van zorg-
organisatie Mijzo, biedt een unieke woonzorg-
combinatie voor mensen met de ziekte van 
Huntington. In onze visie zijn en blijven mensen 
met deze vreselijke ziekte op de eerste plaats 
mens. Zij staan centraal, niet de ziekte. We 
bieden persoonsgerichte zorg en behandeling 
en stimuleren de eigen regie en zelfstandigheid. 

Silver t 3D
Beweging is ontzettend belangrijk voor mensen 
met de ziekte van Huntington. Om dit te 
stimuleren willen we graag een SilverFit 3D 
aanschaffen. Deze zorgtechnologie draagt bij 
aan de beweging en ontspanning van cliënten. 
Helaas is hiervoor geen geld beschikbaar. 

Helpt u ons mee?
Uw donatie kunt u storten 
op rekeningnummer 
NL09 RABO 0301 5371 00 onder 
vermelding van De Kloosterhoeve 
ten bate van de Silver t.

Meer weten? 
Op 7 januari 2020 zond RTL4 
de indrukwekkende a evering 
uit van Five Days Inside, waarin 
Natasja Froger vijf dagen verbleef 
bij zorglocatie De Kloosterhoeve 
in Raamsdonksveer. U kunt 
de a evering terugkijken op 
Videoland.

k025 l KH l 202012 l Advertentie l Bruist.indd   1 3-12-2020   12:13:31
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Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  |  010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  |   www.staelduinsebos.nl

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak 

010-2486991

COLUMN/EDGAR VAN ENGELEN

Kamerlingh Onnesweg 14, Dordrecht
085-2080656  |  info@clear4clean.nl
www.opleiding-schoonmaak.nl

Na dertig jaar actief te zijn 
geweest in de facilitaire en 
schoonmaakbranche 
richtte Edgar van Engelen 
in 2012 Clear4Clean op. 
Clear4Clean staat voor 
ondersteuning van 
vakmanschap in de 
schoonmaakbranche.

Stoomreinigen als toepassing voor dagelijkse schoonmaak is 
misschien wat te vergaand. Dagelijks je vloer stoomzuigen is 
mogelijk, maar is het ook gewenst? Dat is afhankelijk van uw 
organisatie. Stomen als een ondersteunende 
schoonmaaktechniek is zeker een toegevoegde waarde. Door 
regelmatig met stoom te reinigen verwijder je vuil van plaatsen 
waar je met een reguliere schoonmaakhandeling niet bij komt. 
Daarnaast als je de combinatie van stoomzuigen toepast is de 
gereinigde oppervalk nagenoeg droog.

STOOMREINIGING, 
EEN ONDERSTEUNING OP 
DE DAGELIJKSE REINIGING!

Bij het regelmatig inzetten van de 
stoomtechniek draag je zorg dat 
vervuiling op lastige plaatsen 
goed verwijderd worden en geen 
(stank) overlast veroorzaken. 
Stoomreiniging is toepasbaar op 
alle oppervlakte die waterbesten-
dig zijn. 
Clear4Clean verzorgt in 
samenwerking met Knol 
Cleaning Solutions trainingen 
met stoomzuigers. Trainingen 
worden op maat gegeven. 
Trainingen variëren van stomen 
in keukens tot stoomreiniging in 
sanitair. Van stoomreiniging van 
stoelbekleding tot stoomzuigen 
van tapijt.

Stomen of niet stomen? 
Vraag vrijblijvend advies of een 
demonstratie aan. Wij geven u 
hierbij advies op maat. Zoals 
gezegd werken wij samen Knol 
Cleaning Solutions. 

De (wereldwijde) leverancier van 
stoomreinigers uit onze eigen regio. 
Stoomreinigen is een 
reinigingstechniek die zowel zonder 
als met een reinigingsmiddel 
toegepast kan worden (afhankelijk 
van de vervuiling).

Wilt u meer weten over 
stoomreiniging, neem gerust 
contact met ons op.
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Januari is de maand waarin 
we rustig thuis genieten van
de fi jne dingen in het leven.

Van elkaar, van een goed 
boek en van dit bruisende 

magazine. Nestel jezelf 
lekker op de bank en blader 

(online) door deze editie 
van Bruist en puzzel mee 

voor mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA Maak kans op dit

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je 
in een ruk uit! Gedurende haar
reis, zoekende naar liefde
en geluk, ontpopte Lisa zich
tot een sterke, liefdevolle, 
onafhankelijke vrouw die anderen de weg 
wijst naar een gelukkig (liefdes)leven! 

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

bubbels
bruist 
water
duurzaam

koolzuur
smaakje 
gemak
gas

k b d e a s n h j g s
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 s 

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 nieuwjaar.
De oplossing van vorige maand was cadeau.

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

onafhankelijke vrouw die anderen de weg 

boek
van Lisa
Staal

PUZZELPAGINA
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 februari 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 danken
al onze klanten

voor de samenwerking 
in 2020 en wensen 

iedereen een geweldig 

2021!




