
Karin Bloemen
‘De mafste en leukste dingen 
gebeuren in het theater’

Vier de liefde
op Valentijnsdag
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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- & 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 alvast 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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buurvrouw die jou altijd helpt of wie dan ook die het 
volgens jou verdient om even in het zonnetje gezet te 
worden. Met een kaartje, een bos bloemen, iets lekkers, 
een tegoedbon, je kunt het zo gek niet verzinnen. Hoe 
klein of groot de verrassing ook is, reken maar dat je er 
een lach mee op het gezicht van de ontvanger tovert. 
En reken ook maar dat de ondernemers uit deze 
nieuwste editie van Bruist je maar al te graag helpen 
bij het vinden van een passend geschenk...

Wees lief voor elkaar!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
Februari: de maand waarin we massaal de liefde 
vieren. Hopelijk zonder dat het coronavirus op wat 
voor wijze dan ook roet in het eten gooit. Want juist 
nu is de liefde zo ontzettend belangrijk. Niet alleen 
het verliefd zijn of het hebben van een relatie, maar 
ook de liefde en aandacht voor alle mensen om je 
heen. Iedereen verdient immers een beetje extra 
aandacht.

Stuur dit jaar op Valentijnsdag voor de verandering 
dus niet alleen een kaartje naar je grote liefde, 
maar verras ook je ouders, dierbare vrienden, die 

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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.Inhoud

28
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reSETIk hoop dat we allemaal kunnen kijken naar wat we 
nog wel hebben. Wij mensen zijn vaak geneigd te 
kijken naar wat we allemaal nog willen, waardoor 

we regelmatig vergeten te zien wat we hebben.

Het gaat in het leven niet alleen om krijgen wat je 
wilt, maar vooral ook om willen wat je al hebt. Het 

afgelopen jaar was voor veel mensen een ellendetrip, 
maar toch zijn er ook veel mooie dingen gebeurd. 

Zo hebben we allemaal een soort van reset gekregen. 
Even pas op de plaats. 

We leefden daarvoor met z’n allen in een soort race 
waarbij het eigenlijk alleen maar over succes, werk en 

rekeningen betalen leek te gaan. Er zijn nog nooit zoveel 
jongeren met burn-outklachten geweest en een op 

de drie mensen krijgt tegenwoordig kanker. 

Daarom geloof ik dat corona toch ook ergens 
goed voor is geweest. Niet alleen voor de mens, 

maar zeker ook voor de natuur. 

Daarom mijn advies voor iedereen: 
zet jezelf op nummer 1!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS
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AARDBEIEN 
EN VIJGEN 

HEBBEN IETS 
EROTISCH
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Het eerste waar je over na moet denken is het menu. 
Wat zet je op tafel om tot een hoogtepunt van de 
avond te komen? En dan bedoelen we niet alleen op 
culinair gebied. In de winkel zijn ingrediënten te koop 
die van zichzelf iets erotisch hebben. Neem nou 
bijvoorbeeld aardbeien (zeker in combinatie met 
slag room) of vijgen (symbool voor het vrouwelijk seks-
orgaan). Andere ingrediënten bevatten bestand delen 
die extra stimulerend werken,  zoals oesters (die 
bevatten zink wat je libido verhoogt) en asperges (die 
bevatten foliumzuur wat de histamineproductie een 
boost geeft en daarmee het krijgen van een orgasme 
stimuleert). Bekendere ingrediënten zijn chocolade 
(zorgt voor een gevoel van geluk, opwinding en 
euforie) en honing (verhoogt het testosterongehalte 
in je bloed).

Liefdesdrankjes
In de meeste gevallen drink je bij het eten rode of 
witte wijn, afhankelijk van je hoofdgerecht. Je kunt 

Zoek je een speciaalzaak waar jij de ingrediënten voor jouw valentijnsdiner kunt kopen?
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Februari is een bijzondere maand. Niet alleen vanwege het schrikkeljaar eens in de vier jaar, 
maar vooral ook door Valentijnsdag. Die dag halen we alles uit de kast om onze geliefden te 
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je de deur niet voor uit.

ook je eigen liefdesdrankje maken op basis van 
bijvoorbeeld aardbei, framboos en ananas. Rozen-
blaadjes (de geur vermindert angst en ver groot 
opwinding), jasmijn (zorgt voor opwinding) en 
kaneel (helpt ontspannen) doen ook wonderen.

Belangrijke sfeermakers
Daarnaast is het belangrijk om de juiste sfeer te 
creëren. Dat kan door je woonkamer te decoreren 
met rozenblaadjes of door een bos rode rozen op 
tafel te zetten. Natuurlijk mogen kaarsen niet 
ontbreken. Dat zijn de ultieme sfeermakers. Zorg 
voor een lekker achtergrondmuziekje zoals jazz, 
pianomuziek of r&b love songs. En vergeet tot slot 
niet om te zorgen voor een aangename temperatuur.

Finishing touch
Helemaal klaar? Dan is het tijd voor de laatste stap. 
Trek je mooiste jurk of pak uit de kast en doe een 
lekker geurtje op. Nu kan jullie avond niet meer stuk! 

Verleidelijke tips 
voor een diner voor twee

Februari is een bijzondere maand. Niet alleen vanwege het schrikkeljaar eens in de vier jaar, 
maar vooral ook door Valentijnsdag. Die dag halen we alles uit de kast om onze geliefden te 
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je de deur niet voor uit.

voor een diner voor twee

BRUIST/LIFESTYLE
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Maar dan ken die daaro lekkur drome ofer alles 
wat-ie bereik hep, soas de muur met Meggico, die er 
niet kwam, ofer de milieuferfuiling, die er nie is, ’t 
alsmaar denke dat coroonaa niks was, totdat ’t uit de 
klauwe liep. Ferders de ferkiesinge die hij nie ferlore 
hep, s’n poginkies om de democrasie om seep te 
helpe en ofer ’t winne fan de ferkiesinge in 2024. De 
massel jokur!

Wij motte in maart ook an de bak. En dat wort ook ’n 
gedoe mense! Want d’r stane hotemetote op die 
stemlijsies die botur op hullie hooft hebbe bij de 

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.

“Op wie stemme? 
Hotemetote hebbe botur op hooft”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

toeslage-shit bij de belastinge en de steun-gaos bij de 
gemeentes. Komp door besuinige op sociaale sakies en 
door ’t strenge worre fan de controole, sonder dat de 
hotemetote in De Haag ‘t in de smiese hielde. En dan 
hebbe we nog de slepstik bij die Leidse koorbal-partij en 
nie te fergete ‘t coroonaa-beleit. 
Kijk, ik hep gewoon door kenne sjeese en for mijn was 
2020 top! Maar ’t coroonaa-beleit was eg nie logies en ‘t 
hep feel mensen (bijna) naar de fi listijne geholpe. Chantal 
hep d’r buik d’r fan fol en wil nie stemme. Ik vint dat nie 
kenne, maar ik weet ’t ook effe nie. En ik ben nie de 
enigste. Dus ik wenst jullie sterkte!

Tering! Trumpiedumpie is pleite. In me fantasie sag ik ‘m fastgebonde an s’n burootje weggefoert 
worre naar ’n soort Delta. Jofel dat die smurf fan “America First” nu lekkur in Florida, gescheidde 
fan s’n wijfi e gaat wone. Want se sogte ‘n huis met twee fl eugels. Of dat sijn idee is of dat sij nu 
dagt “Melania fi rst”, mot ik nog effe uitfogele. 

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
10



EINDELOOS FIETSEN
De nieuwe Chamonix C7 HMS e-bike van Gazelle heeft brede banden, 
ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering wat zorgt voor 

optimaal comfort. De elektrische fi ets heeft een krachtige middenmotor 
die geschikt is voor alle verre ritten die je met de Chamonix maakt.

En omdat je kunt kiezen voor een accu met een extra grote capaciteit, 
kun je eindeloos blijven fi etsen. www.gazelle.nl

Verras  de
allerliefste

De nieuwe Chamonix C7 HMS e-bike van Gazelle heeft brede banden, 
ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering wat zorgt voor 

optimaal comfort. De elektrische fi ets heeft een krachtige middenmotor 
die geschikt is voor alle verre ritten die je met de Chamonix maakt.

En omdat je kunt kiezen voor een accu met een extra grote capaciteit, 

TRENDY SFEERMAKERS  
Carats Candles van Libbey met gemiddeld dertig 
brand uren zijn sfeermakers die je urenlang laten 
genieten van het warme kaarslicht en de heerlijke 
geur. Haal bijvoorbeeld de frisse, groene geur van 
het tropisch regenwoud in huis met de geurkaars 
Rainforest. De trendy vormgeving van het glas, 
de houten deksel en de warme groene kleur 
maken van deze geurkaars een heuse
eyecatcher in je interieur.
www.libbey.eu

 

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. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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.

win
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SHOPPING/NEWS

Verras  de
allerliefste

DE PRACHT VAN ZICHTHOUT
In de Leolux-draaifauteuil Cream combineert Studio Truly Truly de 
mooiste natuurlijk materialen tot een comfortabele en elegante 
fauteuil. De houten kuip in gebogen noten- of eikenhout 
staat centraal, bekleed met een zachte bekleding in 
stof of leer. De aluminium draaivoet kan in elke kleur 
worden uitgevoerd voor een perfect resultaat. 
Cream heeft ook een bijpassende poef.
Onder andere verkrijgbaar bij Leolux 
Select Store: Koos Kluytmans.nl

GENIETEN VAN BLOND
Deze blonde Bourgondiër is mooi in balans, 
vertrouwd en gedurfd gebrouwen. Vol, fris 

in de neus en met een lange nasmaak 
danst deze klassieker in je mond, met fruit 

en bitter die het ritme bepalen. Lamme 
Goedzak weet hoe je het leven moet 

vieren en is ook heerlijk om samen met 
jouw valentijn van te genieten.
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/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.

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. #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 magazine uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte Of stuur je gegevens o.v.v. #

LIEFDEVOLLE SMAKEN
Lovechock heeft voor jou en jouw Valentijn twee chocoladerepen 
met de smaken speculaas & mandarijn en abrikoos & gember. 

Heerlijke winterse varianten die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke rauwe cacao bevatten. Deze limited edition wintersmaken 

zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland. Zo blijf je perfect op de 
hoogte van het brede cultuuraanbod 
en maak je als echte theaterliefhebber 
kans op mooie prijzen!  

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

via theater.nl/bruist en 
wie weet ben jij één van 

de gelukkigen!

COMPLEET THEATERUITJE
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen die je direct kunt 
reserveren via de website. Daarnaast 
kun je bij ons terecht voor een compleet 
theateruitje. Wat denk je van een etentje 
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via 
onze website een keuze uit de beste 
restaurants in de buurt van het theater, 
of boek zelfs een overnachting in de 
stad. Dankzij Theater.nl ligt een 
compleet dagje uit binnen handbereik!

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met  
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want 
maandelijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theater voorstelling hoef 
je tegenwoordig de deur niet meer uit.

1514



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
  Vrijdag 5 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
      simpel: geef aandacht aan klimaatverandering door de 
  verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Mannen die hun vrouw een kus geven in de ochtend,
    leven 5 jaar langer.
  17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees die dag een keer
      extra aardig voor je medemens. Groet de buurman!
 Koop een bloemetje voor je moeder! Alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
  Vrouwen krijgen liever een A4’tje vol met woorden recht
 uit het hart, dan een kaart met alleen een naam erop.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
  naar zijn of haar foto kijken, kan pijn verlichten en stress
  verminderen. In ieder geval het proberen waard!
  Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
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reSETIk hoop dat we allemaal kunnen kijken naar wat we 
nog wel hebben. Wij mensen zijn vaak geneigd te 
kijken naar wat we allemaal nog willen, waardoor 

we regelmatig vergeten te zien wat we hebben.

Het gaat in het leven niet alleen om krijgen wat je 
wilt, maar vooral ook om willen wat je al hebt. Het 

afgelopen jaar was voor veel mensen een ellendetrip, 
maar toch zijn er ook veel mooie dingen gebeurd. 

Zo hebben we allemaal een soort van reset gekregen. 
Even pas op de plaats. 

We leefden daarvoor met z’n allen in een soort race 
waarbij het eigenlijk alleen maar over succes, werk en 

rekeningen betalen leek te gaan. Er zijn nog nooit zoveel 
jongeren met burn-outklachten geweest en een op 

de drie mensen krijgt tegenwoordig kanker. 

Daarom geloof ik dat corona toch ook ergens 
goed voor is geweest. Niet alleen voor de mens, 

maar zeker ook voor de natuur. 

Daarom mijn advies voor iedereen: 
zet jezelf op nummer 1!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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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 

viersterrenhotel 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!

19



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

45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ALS JE ME ZIET
Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly 
Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane 
onderzoeken samen een oude zaak waar 
de beruchte crimineel Jacob Ness bij 
betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel 
een stuk gevaarlijker dan ze verwacht 
hadden als blijkt dat de bewoners van het 
stadje waar ze terechtkomen duistere 
geheimen verborgen houden. Flora dacht 
altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen 
mee het graf in had genomen, maar is dat 
werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar 
lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid 
achter de man die haar leven voorgoed 
veranderde.
ALS JE ME ZIET van Lisa Gardner is 
vanaf 25 februari verkrijgbaar.

De WK afstanden, die eigenlijk eind 
februari plaats zouden vinden in 
Beijing, zijn verplaatst naar Thialf in 
Heerenveen. Van 11 tot en met 14 
februari staat in deze schaats-
tempel de 21e editie van deze 
Wereldkampioenschappen op de 
agenda. Thialf is hiermee de eerste 
ijsbaan die de afstandskampioen-
schappen voor de vierde keer 
organiseert. De schaatsers gaan 
tijdens de wedstrijden in een 
bubbel, om de kans op corona-

besmettingen tot een minimum te 
beperken, en de wedstrijden 
worden waarschijnlijk zonder 
publiek ge reden. De WK afstanden 
zijn ook meteen het slot van het 
internationale langebaanseizoen dat 
vanwege de coronapandemie veel 
kalenderwijzigingen heeft ondergaan.
Kijk voor meer informatie op
www.thialf.nl.

D AGJE UIT
WK AFSTANDEN 
2021

Malcolm en Marie zijn een stel dat net een 
fi lmpremière heeft bezocht. Onderweg naar 
huis babbelen ze over van alles en nog wat, 
tot ze aan de praat raken over hun voor-
malige partners. Een gesprek dat luchtig 
begint, maar al snel serieuzer en daarmee 
feller wordt. Sterker nog, het gesprek mondt 
uit in een discussie die hun relatie op het 
spel zet. Opkomende namen uit Hollywood, 
Zendaya (Spider-Man) en John David 
Washington (Tenet), spelen de hoofdrollen. 
Het drama komt van regisseur Sam 
Levinson, onder meer bekend van de 
actiethriller Assassination Nation uit 2018. 
MALCOLM & MARIE is vanaf 5 februari 
te zien op Netfl ix.

FILMPJE KIJKEN
MALCOLM & MARIE

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIIIIIIIIIIH

GFEDC

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

B

I

A
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

Vermijd drukte.
#HOUDVOL

Blijf thuis.
#HOUDVOL
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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.

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

Stucen
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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met professionals. Voor zowel bedrijven
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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  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

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

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 

SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!

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

info@reneverhagenschilderwerken.nl

Alles weer glad?

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 

SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!
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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 
mannenrehabilitiehuis ‘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

Maltaplein 17 Rotterdam  |  (+31) 010 7853110  |  info@fashion-lovers.nl  |  www.fashion-lovers.nl

✓ Elke week een nieuwe collectie
✓ Voor 17.00 besteld = zelfde dag verzonden
✓ Gratis verzendig vanaf € 75,-

De nieuwe collectie 
is binnen, kijk op:

www.fashion-lovers.nl
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Karin Bloemen over 
klussen en haar jubileum

‘GEWOON EEN LEUK 
VERHALENBOEK 
OVER MIJN WERK’
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Ondanks corona is rasartieste Karin Bloemen druk 
bezig geweest. Zo speelde ze samen met de Old 
School Band een sfeervol muzikaal programma. En 
ook buiten het theater haalde ze nieuwe projecten 
van de plank. Karin quote Johan Cruijff: “Elk nadeel 
heb z’n voordeel.” Ze heeft dan ook hard gewerkt 
aan een droom die ze al jarenlang koesterde, 
namelijk een zangstudio. Daarvoor stonden zij en 
haar man afgelopen zomer bij de Praxis en de 
Gamma, waarover ze in geuren en kleuren vertelt: 
“Ja, heel gênant ja. En je zag mensen ook kijken: 
‘Wat mot jij  hier nou?!’ Alsof ik anders ben dan 
überhaupt elk ander mens!”

Grootse jubileumshow
Ook zijn er nieuwe plannen, waaronder een grote 
jubileumshow. In 2023 zit Karin namelijk veertig jaar 
in het vak. Het moet een theatrale show worden met 

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

Theatervoorstellingen hebben twee dingen met elkaar gemeen: toewijding en creativiteit. 
Het zijn deze twee kwaliteiten die artiesten ook tijdens de coronacrisis volop hebben ingezet. 

We spraken met Karin Bloemen over het afgelopen jaar en over haar toekomstplannen.

mooie kostuums, humor en alle toeters en bellen. 
Het is nog even afwachten of alle grootste plannen 
door kunnen gaan nu er minder geld binnenkomt, 
maar ondertussen is Karin alvast bezig met een 
boek  voor haar jubileum. “Het wordt gewoon een 
leuk verhalenboek over mijn werk en wat er gebeurt 
achter de schermen. Weet je, dat is een heel karwei, 
echt een naslagwerk.”

‘De mafste en leukste dingen gebeuren 
toch in het theater’
Voor dit jaar heeft Karin al genoeg ideeën en volop 
vertrouwen dat ook haar collega’s weer met prachtige 
shows komen na maanden van onbedoelde rust. 
“Wij zijn nog veel meer nodig dan ooit om mensen 
een reikende hand te bieden en te verstrooien. En 
de  mooiste, mafste en leukste dingen gebeuren 
toch in het theater.”

THEATER.NL

Karin Bloemen over 
klussen en haar jubileumklussen en haar jubileum
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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 jaloeziën, 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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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, en de CE-gemarkeerde en 
effectieve apparatuur die wij gebruiken, kunnen wij onze klanten elke keer weer 

optimaal van dienst zijn.”
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1. Stronger With YOU Absolutely (for him) van Emporio Armani, vanaf € 81,-  www.armanibeauty.com
2. Kiss Kiss Tender Matte 775 van Guerlain, € 40,-  www.guerlain.nl

3. Rose Shower Oil van Aromatherapy Associates, € 33,-  www.babassu.nl 
4. Lingeriesetje van Chantelle, BH € 79,95, Broekje € 39,95  www.chantelle.com

  5. Scented candle Baies van Dyptique, vanaf € 34,-  www.skins.nl
6. Cinnamon Mint Toothpaste van Marvis, € 9,10  www.celeste-parfums.nl 
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7. Rouge Smoking van BDK Parfums, € 150,-  www.retreat.nl
8. Kure Bazaar Nagellak Masai, € 17,50  www.shizo.nl

9. Sì Passione Intense Eau de Parfum van Armani, vanaf € 78,-  www.debijenkorf.nl
10. ROUGE van COMME des GARÇONS, € 145,-  www.debijenkorf.nl 

 11. Tas Crossbody van The Little Green Bag, € 119,95  www.thelittlegreenbag.nl
12. Moon Masterpiece Powder Lipstick van Mac Cosmetics, € 20,50  www.maccosmetics.nl

 My Valentine We blijven nog steeds thuis, maar dat betekent niet dat we Valentijnsdag 
aan ons voorbij laten gaan. Voor jou de mooiste rode Valentine beauty gifts 
om iedereen van wie je houdt mee te verrassen, inclusief jezelf...

BEAUTY/NEWS
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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
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Vrijgezel Alex stelt  zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start 
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In februari hebben we speciale aandacht voor: Alex Jongerden.

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Alex stelt  zich voor
“Hoe mijn vrienden mij zouden om-
schrijven? Als een leuke vent met wie het 
altijd gezellig is, denk ik. Met mij erbij is 
het in ieder geval nooit saai.” En dat blijkt 
ook wel als Alex enthousiast zijn verhaal 
vervolgt. “Ik houd wel van wat humor op 
zijn tijd. Daarnaast ben ik meestal wel te 
porren om op pad te gaan, al is 
het gewoon maar even gezellig 
naar de kroeg met vrienden.”

Je zou Alex kunnen omschrijven 
als een sociaal dier. Ook van 
een toekomstige partner zou hij 
het fi jn vinden als zij lekker sociaal is. 
“Natuurlijk is het mooi meegenomen als ze 
er leuk uitziet, maar daarnaast vind ik het 
belangrijk dat een vrouw inhoud heeft 
zodat we ook een goed gesprek kunnen 
voeren, niet te materialistisch is en ook 
haar eigen leven heeft naast ons leven 
samen. Respect hebben voor elkaar, elkaar 
accepteren hoe we zijn en elkaar ook 
vrijlaten als we even ons eigen ding willen 
doen, dat hoort er voor mij ook bij.”

Alex zoekt

LEEFTIJD 
48 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
173 CM

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar alexjongerden@gmail.com
www.facebook.com/alex.jongerden

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Maar het allerbelangrijkste is volgens Alex 
dat er meteen een goede klik is. “Je moet 
een goed gevoel bij elkaar hebben.” Die 
klik moet er overigens niet alleen zijn met 
Alex zelf, maar ook met zijn vrienden en 
natuurlijk met zijn twee zoons (van zestien 
en achttien). “Anders werkt het niet. Maar 

zo moeilijk zijn ze niet hoor”, 
voegt hij lachend toe.

Nog wat weetjes over Alex: “Ik 
houd van sport en ben groot 
fan van Ajax. Ik vind het niet 
alleen heerlijk om zelf te 

sporten, maar ook naar sport kijken doe ik 
graag. En dan is er nog de muziek. Mijn 
vader is muzikant, dus de liefde voor 
muziek heb ik al van jongs af aan 
meegekregen, vooral de muziek van Elvis 
Presley spreekt mij erg aan. Geef mij een 
microfoon en ik breng al zingend elk 
feestje op gang. Ik zei het toch al, met mij 
is het nooit saai!”
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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.

Aelbrechtskade 63-64, Rotterdam
06-10902891  |  info@maisoncosmetic.nl 

www.maisoncosmetic.nl

Bij Maison Cosmetic 
kunt u terecht met al 

uw huidproblemen. 
Wij werken met de 

nieuwste technologie 
en blijven ons 

innoveren op het 
gebied van huid-

verbetering en verjonging 
en kunnen u daardoor 

moderne behandelingen 
aanbieden zoals:

MICRODERMABRASIE 

MICRONEEDLING 

MESOTHERAPIE 

L.E.D. LICHTTHERAPIE 

FILLERS 

PEELING

E-LIGHT ONTHARING

LIPOLYSE

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

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

in goede handen zijn, werken wij 
uitsluitend met huidtherapeuten 

en cosmetische specialisten. 
Zo profi teert u altijd van persoonlijke 

aandacht en deskundigheid.

 

 
Voor behandeling van: 
Acné en onzuiverheden  |  Rimpels en fi jne lijntjes  |  Pigmentatie  |  Grove 
poriën  |  Rokershuid  |  Verkleuring van de huid  |  Zon beschadigde huid  
Vermoeide grauw uitziende huid  |  Droge huid  |  Vette huid  |  Acné | Littekens 

Resultaten Verfi jnt de huidstructuur, gladdere en zachtere huid, 
vermindert pigmentvlekjes, egaliseert de huidskleur, verzacht rimpeltjes en 
lijntjes, verbetert de bloedcirculatie, verfrist verbetert en verjongt de huid, 
opnamevermogen van de huid is verbeterd. 
 
Hoeveel behandelingen zijn er nodig? 
Voor een optimaal resultaat is een kuur van 
behandelingen die wekelijks plaatsvinden aan 
te bevelen. Een kuur bestaat meestal uit 3 of 5 
behandelingen. Omdat dit geheel afhankelijk 
is van de huidconditie wordt tijdens een 
intakebehandeling geadviseerd wat het beste past.  
 
Hoe ziet de huid eruit direct na de 
behandeling? De huid ziet er goed doorbloed 
en egaal uit en men kan vrijwel meteen de dage-
lijkse activiteiten hervatten en heeft geen last van 
vervelling, waardoor er geen downtown nodig is. 

BOEK UW 

AFSPAAK OP  

ONLINE!

Ook weer een zachte,
frisse en gladde huid?
Wij werken uitsluitend met diamanten, daarmee kunnen we meer 
huidtypen op een veiligere en pijnloze manier behandelen. Middels 
Microdermabrasie wordt de bovenste fi jne huidlaag verwijderd 
waardoor er een zachte, frisse en gelijkmatige huid tevoorschijn 
komt. Door het afslijpen van de bovenste huidlaag ontstaat een 
natuurlijk proces waarin collageen aanmaak door de cellen wordt 
gestimuleerd. De huid blijft intact en de behandeling is pijnloos. 
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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!

Van Mossel Exclusieve Occasions | Van Mossel Mega Occasion Centrum Goes | Van Mossel Mega Occasion 
Centrum Hengelo | Van Mossel Mega Occasion Centrum Leeuwarden | Van Mossel Outdoor Occasions Oisterwijk
Van Mossel Mega Occasion Centrum Tilburg | Van Mossel Mega Occasion Centrum Utrecht

MET 6000+ OCCASIONS
ALTIJD WAT U ZOEKT!

www.vanmossel.nl/moc

Adv. 1-1 pag. 6000 Occasions BRUIST.indd   1 14-01-2021   10:37
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LETTERLIJK 
DRONKEN VAN 
VERLIEFDHEID

BRUIST/BODY&MIND

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgen je 
hersenen voor de aanmaak van adrenaline, het 
bekende stresshormoon. Dit hormoon geeft aan je 
zenuwstelsel door dat je hart sneller moet kloppen. 
Zo kan bij een verliefd persoon de hartslag oplopen 
tot 180 slagen per minuut. Dit is even hoog als bij 
iemand die een parachutesprong maakt.

Amfetamines onderdrukken het hongergevoel en 
jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor krijg je het 
gevoel alsof er vlinders in je buik zitten. Het liefdes-
hormoon oxytocine en alcohol veroorzaken allebei 
hetzelfde gevoel. Als je heel erg verliefd bent, voel jij 
je, net als na een glaasje te veel, minder angstig of 
geremd en je zelfvertrouwen krijgt een boost. Je voelt 
je letterlijk dronken van verliefdheid!

Het hormoon dopamine zorgt ervoor dat je niet meer 
realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je denkt dat 
jouw grote liefde de mooiste en geweldigste persoon 

Op zoek naar een verrassend valentijnscadeau voor jouw grote liefde?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers waar je het zeker kunt vinden.

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam gebeurt van alles. 
Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen én veel energie en opwinding. 

Dit komt door hormonen en is lichamelijk te verklaren. Maar wat gebeurt er precies 
in ons lichaam als we verliefd zijn?

Dit doet liefde met jou

op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet met de 
werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ dat je 
dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid uitdooft en 
de dopaminespiegel in je bloed weer fl ink is gedaald, 
merk je eventuele slechte eigenschappen op.

Het gevoel van heftige verliefdheid zal in de meeste 
gevallen na anderhalf tot vier jaar verminderen. Op 
dat moment wordt óf de relatie verbroken óf de 
verliefdheid verandert in houden van. Dan worden 
andere dingen belangrijker, zoals steun, vertrouwen 
en geborgenheid die samen de basis kunnen vormen 
voor een langdurige liefdesrelatie. Endorfi ne neemt 
nu de belangrijkste plaats in. Dit hormoon lijkt op 
de rustgevende pijnstiller morfi ne en zorgt voor een 
ontspannen gevoel. Het neemt tevens angsten weg, 
zodat jij je prettig voelt in de buurt van je partner.

Verliefdheid is dus eigenlijk slechts een chemische 
proef die gelukt is. Dat is niet echt een romantisch 
idee. Maar uiteindelijk kan alleen díe  ene speciale 
persoon die chemie bij jou teweegbrengen.

Het hormoon dopamine zorgt ervoor dat je niet meer 
realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je denkt dat 
jouw grote liefde de mooiste en geweldigste persoon 

Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers waar je het zeker kunt vinden.
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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

OPEN AVOND

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

Maak op een vrijblijvende manier kennis met ons 
opleidingsassortiment. Stel je vragen en krijg advies over de opleiding 
die bij jou past. 

Volg de Nouveau Demo avond online en laat je volledig informeren 
over diverse trend technieken op het gebied van Lashes & Brows!

• 22 februari 20:00 uur
• 22 maart 20:00 uur

MELD JE AAN VIA DE WEBSITE
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INGREDIËNTEN
Voor het chocoladebeslag

3 eieren
75 g suiker

    180 g boter + extra
    180 g pure chocolade

    75 g bloem

Voor de ganache
    75 ml slagroom

    50 g pure chocolade
    10 g boter

Voor het wittechocoladekruim
100 g witte chocolade

1  mespuntje zout

2 PERSONEN - 1 UUR

Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens 
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten 

van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje - 
is een heerlijke afsluiter van een romantisch diner voor twee.

Een romantische
Gateau Chaud

Voor het wittechocoladekruim
100 g witte chocolade

Voor het chocoladebeslag

    180 g pure chocolade

    50 g pure chocolade

Voor het wittechocoladekruim

Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens 
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten 

van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje - 

Voor het wittechocoladekruimVoor het wittechocoladekruimVoor het wittechocoladekruim

Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens 
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten 

van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje - 

Voor het wittechocoladekruimVoor het wittechocoladekruim

romantische
Gateau Chaud

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Klop voor het chocoladebeslag de eieren en suiker luchtig met een 
garde of mixer. Smelt de boter en los hierin de chocolade op. Meng het 
chocolademengsel door het eimengsel. Zeef de bloem erboven en 
meng het geheel. Doe het beslag in een spuitzak.

Breng voor de ganache de slagroom aan de kook en giet deze op de 
chocolade. Meng tot een gladde massa. Voeg de zachte boter eraan toe. 
Laat afkoelen en vorm de ganache tot bolletjes. Verwarm de oven voor op 
180 °C. Vet (ovenvaste) espressokopjes in met boter, spuit ze tot de helft 
vol met chocoladebeslag, leg er een bolletje ganache in en vul de kopjes 
verder tot drie vierde. Bak de taartjes circa 10 minuten in de oven.

Nog meer genieten? Voeg dan deze heerlijke wittechocoladekruim toe.
Verlaag de oventemperatuur tot 170 °C. Bekleed de bakplaat met bakpapier. 
Verspreid de witte chocolade erover, plaats de bakplaat in de oven en 
karamelliseer de witte chocolade licht. Laat afkoelen en draai tot kruim in 
een keukenmachine met een mespuntje zout. Strooi het gekarameliseerde 
wittechocoladekruim rondom de chocoladetaartjes op het bord.
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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 5-8-8.

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

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

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Geniet jij er ook zo van? Die 
huiselijke warmte, met de 

verwarming een standje hoger, 
de kachel aan of lekker onder 
een dekentje? Lekker knus op 

de bank blader je (online) door 
deze editie van Bruist. Los de 

puzzels op én maak kans op 
deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

perzik
zeep
wassen
lichaam

zacht
aroma
schuim
bloesem

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

  

Peach blossom
Smooting
Body Wash

Maak kans op een

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid door dit 
fi jne product van O’right.

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Maak kans op deze

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

p u z d v v h q g m
r r d h n p y f o a
d d z k n e s s a w
j d q z i e k e e b
a n i r k z a c h t
q e j u e g r x a g
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g m i u h c s i l a
m m a a h c i l b w
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart 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




