ROTTERDAM

André van Duin
‘Televisie is natuurlijk
gewoon doorgegaan’

Rokjesdag in zicht?

Maak je niet dik!

MEI 2021 WWW.ROTTERDAM-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

SPOOHW

TWINTIG JAAR!
Er is een nieuwe fase aangebroken.
Een nieuwe wereld, een nieuwe
maatschappij, een nieuw tijdperk.

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.

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.

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.
Fotografie: SALVADOR POZO

Betlem Taravilla
(Art director Whoops)

U KUNT ALTIJD TERECHT VOOR ADVIES
BIJ EEN VAN ONZE KLEURSPECIALISTEN.
WE MAKEN HAARKLEURINGEN
OP MAAT OOK VOOR THUIS.
Groenendaal 495, Rotterdam | 010-4119911 | info@whoopskappers.nl | www.whoopskappers.nl

OP ZOEK
NAAR SFEER
IN HUIS?
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.

KIJKJE IN ONS
ASSORTIMENT
• Houtkachels
• CV houtkachels
• Gaskachels
• Pelletkachels
• Elektrische
kachels
• Sierschouwen
• Plateaus

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE
OPEN HAARD OF KACHEL VAN
TOPKWALITEIT GEVONDEN?
KOM DAN NAAR:

UW HAARDENSPECIALIST
IN ROTTERDAM

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

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

• Tuinhaarden

COLOFON
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?
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076-711534

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 - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Anouk Jacobs

Ons voornemen voor deze maand was eigenlijk om het
woord corona te verbannen uit ons voorwoord. Maar
helaas, we ontkomen er niet aan, want het virus heeft
momenteel nu eenmaal invloed op alles wat we doen.
Op sommige vlakken gelukkig ook een positieve invloed.
Laten we ons daar dus maar op focussen. Positief is
bijvoorbeeld dat alle ondernemers die wij elke maand weer
spreken, bruisen van de creatieve ideeën om hun zaak
toch gewoon draaiende te houden.

Like ons op Facebook.com/rotterdambruist

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

OVERTUIGD? MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!

12

Bruisende lezer,
Want natuurlijk willen ze er juist nu zijn voor hun klanten.
Waar een wil is, is een weg en die weg wordt momenteel
gelukkig maar al te vaak op creatieve wijze bewandeld.

28
BERKEL EN RODENRIJS

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

DE WATERWEG

Inhoud

DRECHTSTEDEN

23

Foto: Ron Eskens
soowpictures.nl

ROTTERDAM

Wil jij op jouw beurt iets terugdoen voor al deze bruisende
ondernemers? Koop dan vooral lokaal, bij ondernemers uit
jouw regio. Daar doe je ze een groot plezier mee. Bij wie je
dan zoal terechtkunt, lees je uiteraard weer in deze nieuwste
editie van Bruist.

Lea en Marcel Bossers

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

BRUIST/LIFESTYLE

Rokjesdag in zicht?
Maak je niet dik!
Wortels in plaats van chips, fanatiek sporten en heel veel water drinken. Nu de zomer voor de
deur staat, is het hoog tijd om iets aan ons vetpercentage te doen. Onder een dikke trui zijn de
extra kilo’s niet te zien, maar in bikini of in een kort jurkje wordt dit een heel ander verhaal.
Caloriearme diëten zorgen ervoor dat jij je bewust
wordt van het aantal calorieën die je per dag binnenkrijgt en ze laten je zien wat een gezonde manier is om
jouw maaltijden samen te stellen. De gemiddelde
vrouw heeft dagelijks tweeduizend kilocalorieën nodig
om goed te kunnen functioneren. Door de hoeveelheid
calorieën te verminderen val je af. Zorg er wel voor dat
je voeding voldoende vitamines en mineralen bevat.

HET MOMENT
OM CALORIEËN
TE TELLEN IS NU
AANGEBROKEN

producten die koolhydraten bevatten. Er zijn dieetgoeroes die het gebruik van (veel) koolhydraten
afraden. Wil je toch blijven genieten van jouw favoriete
pastagerecht of sandwich, kies dan voor de goede
koolhydraten zoals volkoren producten.

Vervang cocktails door gember thee
Maak van gember thee je nieuwe beste vriend!
Alcohol vermindert je gewichtsverlies en zit boordevol
suikers. Gember thee daarentegen zuivert je lichaam.
Toch zin in een vrolijk drankje? Natuurlijk kun jij je
favoriete zomerdrankje ook maken zonder alcohol.

Ontbijt als een koning
Wereldwijd hebben mensen die ontbijten een beter
gewichtsbehoud in vergelijking met mensen die het
ontbijt overslaan. Maaltijden overslaan maakt dat je
eetlust gaat schommelen en je verbranding lager
wordt. Creëer daarom zes eetmomenten per dag om
de vetverbranding op gang te houden.

Run baby run
Met alleen gezond eten kom je er niet. Bewegen is
noodzakelijk om af te vallen. Laat de auto eens iets
vaker staan en leg korte afstanden te voet of per fiets
af. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker
buiten te gaan sporten. Ook regelmatig wandelen, met
collega’s of met je beste vriendin, loont. Succes!

No more koolhydraten
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Een koolhydraatarm dieet is gebaseerd op het minimaal nuttigen van brood, aardappelen, pasta en andere

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken om je gewenste gewicht te behalen?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
9

Raambekleding

Alles in huis voor
een echt thuis!

Bent u toe aan een verrassend
advies voor uw interieur?
Graag adviseren de medewerkers
van De Lange & Reek u bij het
Bent u toe aan een verrassend
maken van een persoonlijke keuze
advies voor uw interieur?
waar u echt blij van wordt en bieden
Loop binnen in onze showroom
zij u de zekerheid van de beste
en laat u inspireren.
koop. Loop gewoon eens binnen in
onze winkel en laat u inspireren. Of
VLOEREN RAAMBEKLEDING
maak een afspraak zodat we samen
SLAPEN
WONEN
alle
tijd hebben
voor HAARDEN
een goed
(advies)gesprek.
WOONACCESSOIRES

Een elegante
toevoeging aan
uw interieur

KASTEN OP MAAT
WANDAFWERKING
• VLOEREN • RAAMBEKLEDING
Onze showroom is geopend
• SLAPEN • WONEN • HAARDEN
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur
• WOONACCESSOIRES • KASTEN OP
MAAT
• WANDAFWERKING
Bettoweg
22 - 24 Schiedam
010 - 437 49 44

info@delangeenreek.nl

De Lange & Reek | Bettoweg 22-24, Schiedam | info@delangeenreek.nl | 010-4374944

www.delangeenreek.nl

www.delangeenreek.nl

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.
11

SHOPPING/NEWS

EXTRA LIEFDE

LEZERSACTIE

LEZERSACTIE

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt met
kokosolie en guave. De gelachtige olie verwent
de huid met vocht, geeft haar een natuurlijke
glans en verfrist de huid met een tropische geur.
Ook als de zon niet schijnt, is deze olie geschikt
als lichaamsolie na je bad of douche.
www.hawaiiantropic.com

Maak kans op een
sun care pakket
van That'so.

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in
1’
en je hoeft ze niet uit te sme
ren.
Er is zelfs een aparte spray voo
r
jouw tatoeages, zodat deze niet
verkleuren door de zon en een
zonnespray met anti-mug in
één.
Maak je verzorging compleet
met
de aftersun. www.thatso.nl
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Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #TH
AT'SO naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

NATUURLIJK LEKKER

Maak kans op een
Peach Blossom
Smoothing Body Wash.

BRUIST
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BRUIN ZONDER ZON
Deze ultralichte sunless tan mousse
is ontwikkeld om je in korte tijd aan
een mooie teint te helpen. Kies de
gewenste kleur (light/medium of
dark), laat de zelfbruiner tot zes uur
lang inwerken en verwen jezelf één tot
twee keer per week met deze mousse
die gemakkelijk aan te brengen is.
www.hawaiiantropic.com

Dompel je onder in de geur
y wash
van het voorjaar met deze bod
.
em
oes
nbl
op basis van perzike
t
igh
O’r
Deze body wash van
d
bevat ingrediënten die de hui
n.
ere
rat
hyd
en
intens verzorgen
magazine
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
n in dit bericht,
uit jouw regio. Tag je vriende
v. #BODYWASH
o.v.
ns
eve
geg
je
r
stuu
Of
zijn van deze leuke actie!
ruist.nl.
naar prijsvraag@nederlandb
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Dit laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankje
van White Stork geeft overtollig fruit een nieuwe kans door het
sap te gebruiken voor een verfrissend drankje. De unieke
bereidingswijze maakt de drank niet alleen honderd procent
natuurlijk en duurzaam, maar bovenal verrassend van smaak.
www.drinkstork.com
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Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld voor
onze lezers. Neem een kijkje op
www.nederlandbruist.nl/lezersacties
en profiteer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.
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Getoonde producten kunnen afwijken van gewonnen prijs

Meehelpen om de wereld een stukje groener te maken?
Dan is de Tuin Kneusjes box de juiste keus. Het pakket
bevat een verrassend assortiment met buitenplanten
die nét wat extra liefde nodig hebben. Ze hebben
een schoonheidsfoutje of zijn van wat mindere
kwaliteit, maar dat maakt ze niet minder leuk.
Hiermee heeft Plantje.nl inmiddels meer
dan een miljoen kamerplanten gered.
www.plantje.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.

De Hondert Margen 5a, De Lier | 06-24670067 & 06-18139089 | info@dvbdesign.nl | www.dvbdesign.nl
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OVERTUIGD? MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK!
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DITJES/DATJES

COLUMN/EDGAR VAN ENGELEN
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.

DE SCHOONHEID
VAN DE
SCHOONMAAK
Heb je wel eens gekeken naar de schoonmaak of neem je
de schoonmaak voor lief? Heb je wel eens nagedacht over
wat schoonmaak is of denk je dat je het wel weet?
Schoonmaak is meer dan alleen een doekje halen over een
bureau of het stofzuigen van een entreemat. Schoonmaak
is een bedrijfstak die zich de laatste dertig jaar heeft
ontwikkeld tot een volwaardig vak.
Kijk eens naar je schoonmaker,
observeer je schoonmaker. Je zal
zien dat er een visie achter het
schoonmaken zit. Structuur in de
werkwijze en methodieken van
reiniging. Kennis over de juiste
middelen die gebruikt kunnen
worden op verschillende
oppervlaktes. Als je de schoonmaker observeert, zie je zoveel
meer dan alleen iemand die het
vuil van de opdrachtgever
opruimt en verwijdert. Je ziet de
schoonheid van de schoonmaak.

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

Over alles is nagedacht. De
werkwagen, de stofzuiger, de
16

werkwijzen, de werkdoekjes, de
schoonmaakmiddelen en zeker
niet te vergeten de opgeleide
schoonmaker. JA, de opgeleide
schoonmaker, want schoonmaken
is een vak waarvoor je moet weten
wat je doet. Wordt het werk niet
goed uitgevoerd, dan heeft het
consequenties voor de medewerkers van de opdrachtgever.
Als de schoonmaak goed wordt
uitgevoerd, kan het ziekteverzuim
verminderen.
Wil je je meer verdiepen in de
schoonheid van de schoonmaak?
Neem gerust contact met ons op.

Dertig minuten tuinieren heeft al een positief
effect op je gezondheid.
In de tuin bezig zijn geeft ook een geluksgevoel,
omdat je iets doet wat vooruitgang laat zien.
Sommige groentes groeien beter wanneer je er
bloemen naast zet. Zo trekt kamille een bepaald insect aan
dat de groei van je kool bevordert. Zet je een goudsbloem
naast je broccoli, dan heb je minder last van bladluizen.
Dus, waar wacht je nog op? Zet de bloemetjes buiten!
Zin in een zomer in Ibiza-style? Kies
dan voor rotan meubels. Ze zorgen voor dat heerlijke
laidback vakantiegevoel.
Met mooie cactussen in gekleurde manden
versterk je het bohemian gevoel natuurlijk nog meer.
Maak je tuin ’s avonds extra gezellig
A Bmet
C D E F G
H I J K L M N
leuke lampionnen en sfeerverlichting.
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Mijn naam is Robert-Jan Uitterdijk, ik ben al meer
dan 35 jaar tuinontwerper van het Staelduinsebos.

Een droomtuin is een cadeautje...
Het oriëntatiegesprek is het uitgangspunt voor een
bepaald gevoel. Dit gevoel bepaalt, denk ik, heel
goed de aard van het cadeau.
We verdiepen ons in de wensen en natuurlijk is de
situatie van de opdrachtgever zeer belangrijk!
De uitvoering wordt gerealiseerd door ervaren
vakmensen met verstand van materialen en
beplanting. Pas dan wordt uw tuin een echte
droomtuin! Uiteraard kunt u ook rekenen op onze
vakbekwame hoveniers voor het onderhouden van uw
tuin of groenvoorziening.
Naast onze traditionele werkzaamheden zijn wij
ook gespecialiseerd in het maken van houten
overkappingen en vlonders. Het maatwerk zorgt ervoor
dat er voor elke tuin een buitenverblijf mogelijk is.

Taanderijstraat 25a, Vlaardingen
010-2486991 | info@staelduinsebos.nl

www.staelduinsebos.nl

Wil je ook een
droomtuin?
Maak dan een
afspraak
010-2486991

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

“Lulle hotemetoot en
dominee uit nek door laggas?”

Tering! Waarin benne de hotemetoot fan de partij die in dit stippie op de aartkloot
eersie staat en de dominee fan die kerk in Krimp ande IJssel, waar iedre sondag
tig makke geite insitte, t selfde?
Weet je wel, daaro kreeg ’n journalist fan agter ‘n
dootsgop. Nou? Allebei liege se bij de nete! Ut lijk wel
of se ballonutjus laggas hebbe gesnofe. Dan ben je ook
minute koekie, ken je je niks meer herinnere en lullie
uit je nek”. Nou is laggas ferbode en gane se ‘t in
Rotjeknor ekstra in de smiese houe wie ’t gebruik.
Help geen klote hoor, want ook cook en pille magge
nie, tog wort d’r horrie-up in gedielt.

Ferders mot ’t nie magge dasse bij ‘n kerk of
moskee iedreen binnelate. Kijk, ik hep ook klante
in Krimp. Dan wil je tog nie dat firussie krijge fan
iemant die geloof wat die swarte kouse dominee
uitkraamp. Dat ‘t ‘n straf fan Got benne, fanwege
onse sonde! Dat hep niks met gotsdienstfreiheit
te make. Attenooie, dan ben je fan Got los!
Afijn, ik hoop dat ‘t lekkur lente wort in mei en
d’r publiek bij ’t Songfestival mag, sodat se ook
kenne teste of sofeel mense bij mekaar, ‘n feessie
for ’t fierus is. Wel tof dat Roffa dan oferal in de
spotlaits staat. Ja tog, nie dan?

Enne eigelijk sit de clup fan die hotemetoot met ‘m in
de strot, net as die klup van Trumpie-dumpie in de
Steets. Se gijsele mekaar. Want se hebbe geen fedussie
in andere tiepus binne de partij en se benne bang dat
as se die hotemetoot ‘n sgop ondur s’n hol gefe, se
strakkies ‘n oplawaaier fan hiero tot an Tokiejo krijge
fan alle stemmurs.

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.
20

21

COLUMN/BETLEM

Oorspronkelijk kom ik uit Barcelona en
sinds 20 jaar ben ik eigenaar van Whoops,
waar ik als Art Director het vakmanschap
heb ontwikkeld tot het niveau van vandaag.
Mijn toewijding aan het kappersvak, beauty
en styling en mijn passie voor ondernemen
zijn voelbaar als je bij Whoops binnenstapt.
Want voor mij blijft de tevredenheid
en het enthousiasme van de klant het
belangrijkste. Ik zie je graag bij Whoops
voor persoonlijk advies.
Iedere maand vertel ik je in mijn column
over mijn passie voor het kappersvak.
Betlem Taravilla
(Art director Whoops)

POSITIEF
BEÏNVLOEDEN

D

AGJE UIT
NATIONALE
MOLENDAG

De wisselwerking tussen kapper en klant.
Hoe beïnvloed je elkaar positief? Het is één
van de onderwerpen die ik met mijn team
behandelde tijdens de sluiting van de winkel.
A

Elkaar positief beïnvloeden is een van de mooiste
cadeaus van en voor mensen. In deze tijd beseffen we
meer dan ooit tevoren, wat het met ons doet. Zeker in
contactberoepen als de kapper.
Het verwenmoment neemt een andere dimensie
wanneer het wassen en masseren van ons hoofd, de
manier van aanraken, als heel prettig ervaren wordt.
De persoonlijke aandacht om er goed uit te zien en je
nog beter voelen. Ook de gedachten en gesprekken
om goed voor elkaar te zorgen, brengen positieve vibes
in ons leven. En met deze wisselwerking staan we
sterk om met onze community een mooie toekomst
te bouwen.
Dat is de echte mindfulness!

Groenendaal 495, Rotterdam | 010-4119911 | www.whoopskappers.nl

H
O
Op de tweede zaterdag en zondag V
van mei (dit jaar dus 8 en 9 mei) is
het zoals vanouds Nationale
Molendag. Op die dagen zijn
normaal gesproken 950 wind- en
watermolens open voor bezoekers.
Nationale Molendag 2020 ging
vanwege de coronacrisis
noodgedwongen niet door en ook
voor 2021 is nog niet helemaal
duidelijk in welke vorm de dagen
door kunnen gaan. Vandaar dat er
plannen zijn om dit jaar de
Nationale Molendag op alternatieve
wijze in te vullen, mocht de fysieke
uitvoering niet of slechts in
beperkte mate mogelijk zijn. Hierbij
wordt gedacht aan een gedeeltelijk
online programma met onder
andere virtuele molenbezoeken.
Voor meer informatie check je
www.molens.nl/nationalemolendag.

FILMPJE KIJKEN
KANARIE

BINNEN/BUITEN

De film Kanarie speelt zich af in 1985 tegen
de voor die tijd zo herkenbare achtergrond
van apartheid, religie en oorlog. Als kijker
volg je het leven van een tienerjongen, Johan
Niemand, die altijd wordt gepest vanwege
zijn liefde voor Britse new wave-muziek en
de zanger Boy George. Nadat hij wordt
opgeroepen omdat hij de dienstplicht moet
vervullen, doet hij tijdens zijn diensttijd
auditie voor het legerkoor de Kanaries. Op
tournee met dit legerkoor ontwikkelt hij
G een ‘mede-Kanarie’,
E F voor
B echter
C Dgevoelens
waarna
Johan
alles
wat hij weet in twijfel
J
I
K L M N
begint te trekken. KANARIE is vanaf 7 mei
P teQzienR op SPathé
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BOEKJE LEZEN DE OVERLEVENDEN
Drie broers keren terug naar het vakantiehuis waar twintig jaar eerder een ongeluk
heeft plaatsgevonden dat hun leven voor
altijd heeft veranderd. Ze hebben de as
van hun overleden moeder mee om uit te
strooien. Het is een reis naar hun verleden,
naar een tijd waarin ze door hun ouders
volledig aan hun lot werden overgelaten.
Nu zijn het jongemannen, verwijderd van
elkaar, maar nog altijd verbonden door een
gedeelde geschiedenis van strijd om de
aandacht van hun vader en om de
onvoorspelbare liefde van hun moeder. Haar
dood gooit alles in een stroomversnelling en
de spanning tussen de broers loopt op.
DE OVERLEVENDEN van Alex Schulman
is vanaf 14 mei verkrijgbaar.
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THEATER.NL EN BRUIST
SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

COMPLEET THEATERUITJE
Theater.nl houdt je dagelijks op de
hoogte van het laatste theaternieuws,
recensies en natuurlijk de mooiste
theatervoorstellingen 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
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. We zijn bovendien óók
actief in België! 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!
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Geniet elke maand in Bruist van een
exclusief interview van Theater.nl met
een bekende Nederlander of Vlaming.
Maar dat is nog niet alles: maandelijks
geven we prachtige prijzen weg zoals
voorstellingstickets of twee weken
gratis streamen, want voor het bekijken
van een theatervoorstelling hoef je
tegenwoordig de deur niet meer uit.

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.

Er zijn verschillende redenen
waarom u kiest voor stucwerk.
In de eerste plaats geldt het als
finishing 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.

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!

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

STUCADOOR NODIG?
Alles weer glad?

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

VOOR ELKE VRAAG
HEEFT RENÉ VERHAG
EN
SCHILDERWERKEN
DÉ OPLOSSING!

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

MAASSLUIS | 010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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THEATER.NL

André van Duin heeft
geen coronahobby’s nodig
“Nee, nee, ik heb het heel druk en het wordt heel druk komend jaar.” Dat zijn de
woorden van André van Duin, wanneer we opmerken dat hij geen man is die zich snel
verveelt. Na een op zijn zachtst gezegd veelbewogen jaar zit de agenda van de zanger,
komiek en presentator alweer behoorlijk vol.
‘TELEVISIE IS
NATUURLIJK
GEWOON
DOORGEGAAN’

André werd onder andere beroemd door zijn
komische televisie- en theatershows. Ook de
laatste tijd is hij regelmatig op televisie te zien.
Daardoor heeft hij ook het afgelopen jaar genoeg
te doen gehad, want televisie stopt nooit.
“Televisie is natuurlijk gewoon doorgegaan. We
hebben ook in coronatijd Heel Holland Bakt
opgenomen en alle andere dingen gingen ook
gewoon door. Dus ja, ik heb er niet zoveel
problemen mee gehad.”

Heel Holland Bakt
Over Heel Holland Bakt gesproken: wie Heel Holland
Bakt zegt, die zegt André van Duin. De presentator
vormt al jaren het gezicht van het populaire
televisieprogramma, samen met Janny van der
Heijden en Robèrt van Beckhoven. Komend jaar
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Veelbewogen jaar
Veel mensen zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan
naar nieuwe coronahobby’s, maar daar stond
Andrés hoofd niet naar. Naast zijn eigen ziekte en
het overlijden van zijn echtgenoot, verdween corona
een beetje naar de achtergrond. Al mist hij wel
dingen zoals gezellig ergens een terrasje pikken.
“Het is voor ons allemaal te hopen dat het weer
snel een beetje normaal wordt.”

G

A
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F

staat er voor de fans een ware traktatie op het
menu: “Heel veel Holland Bakt. We gaan Holland
Bakt maken voor bakkers die de afgelopen jaren
hebben meegedaan, zij krijgen nog een keer een
herkansing. Daarna komt Holland Bakt Kids en
dan begint de gewone Holland Bakt. Dus tot
oktober zit ik in ieder geval vol.”

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

Met passie voor haar!

BRUISENDE/ZAKEN

Op zoek naar de beste en
gegarandeerd de goedkoopste?

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.

Voor vragen kun
je bellen/appen met
06 42129333.
Blijf gezond en
tot snel!

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.”

Beautylounge Rotterdam | Maasstadweg 1, Rotterdam
010-4119310 / 06-42129333
maira@beautyloungerotterdam.nl | www.beautyloungerotterdam.nl

Transparant Keukens:
het is onze missie om volledig te
voldoen aan úw kwaliteitswensen!
BEZOEK DAN
OM
EENS ONZE SHOWRO
AK
RA
SP
AF
N
EE
AK
MA
OF
Zomerdijk 34 B
in Maassluis

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.

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

BRUISENDE/ZAKEN

Dé tweewielerzaak
in Hillegersberg

Bijna 2 jaar geleden opende Kadir Atmaca de deuren van zijn tweewielerwinkel in de
wijk Hillegersberg te Rotterdam. Kadir werkte jaren als monteur in de fietsenwinkel
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.”

Reparaties en onderhoud
Voor zowel scooters als fietsen 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 fiets te
kopen. Je kunt echter ook gewoon binnen komen wandelen,
we maken altijd tijd voor een praatje.”

Fietsen in alle soorten en maten
Fietsen zijn er in alle soorten en maten; van stadsfietsen,
bakfietsen, racefietsen, mountainbikes tot elektrische
en hybride fietsen. “Momenteel hebben we met name
fietsen 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 fietsdragers en -tassen tot
sloten en kinderzitjes.”

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 fiets 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!”

‘WE GAAN VOOR OPENHEID EN TRANSPARANTIE’

Weissen Tweewielers | Weissenbruchlaan 44, Rotterdam | 010-7864139 | www.weissentweewielers.nl
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Kasten exact op uw maat!

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

Haalt alles uit de kast... sinds 1975!

BLOG/FAJAHLOURENS

Als we ons allemaal
nou eens niet meer zo
schuldig zouden voelen
over wat we eten.

SNACKEN

ZONDER SCHULDGEVOEL
Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken
afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer
schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fit en sexy over
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer
eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd
in de babytijd waarin we de tiet kregen als we verdrietig waren.
We verschuiven onze droom om fit en sexy te zijn maar weer
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Houd hier
vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op
en begin met vijftien minuten per dag. Wees lief voor jezelf
en voel je nooit meer schuldig over wat je eet.

DE NIEUWE S-KLASSE.

Proef mijn heerlijke KILLERBODY
chocoladerepen met proteïne, want snacken
zonder schuldgevoel... dat kan!

Of u nu bestuurder bent of passagier, comfort en veiligheid staan niet ter discussie in de charismatische nieuwe
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. Kom zelf kijken en maak een afspraak
bij een van de onderstaande vestigingen.

CLA Sport Edition Limited

Vanuitdagend
Mossel Rotterdam
AMG
Performance
CenterEdition
(Autostrada)
T: +31
10 452 De
23 22
| Van
Mossel
Rotterdam
Een
uiterlijk dat
is wat
de CLA Sport
Limited
kenmerkt.
Sport
Edition
Limited
Coupé(Charlois) T: +31 10 212 33 00
Mossel Rotterdam
(Spaanse
Polder)
+ 31 10 298
39 Sport
33 | Van
Mossel
Gouda
T: +31
182 69 60
60 |met
www.mb.vanmossel.nl
isVan
al leverbaar
vanaf 36.995,en de
CLAT:Shooting
Brake
Edition
Limited
vanaf
37.495,beide
een voordeel van ruim 5.000,-. Het sportpakket bestaat onder anderen uit AMG line met lederen stuurwiel,
18” vijf-dubbelspaaks AMG-velgen, LED-koplampen, zitcomfortpakket, achteruitrijcamera, actieve parkeerassistentie en meer. Vraag nú een proefrit aan met deze droomauto op onderstaand web-adres.
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BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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Jouw huid, onze wereld

BRUISENDE/ZAKEN
“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.”
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, littekenbehandelingen 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, fillers 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.”

‘DE AUTO PARKEER JE GRATIS
VLAKBIJ ONS INSTITUUT’

“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
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Vital Huidinstituut | Middenbaan 77 C, Barendrecht
0180-222000 / 06-34018636 | www.vitalhuidinstituut.nl
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Fashion
Living and
Giving

Ve rra ss en d,
un ie k &
in sp ire re nd

LOOKING/GOOD

In 6 stappen mooie en
verzorgde voeten
Zijn jouw voeten al weer netjes voor slippers? Maak je voeten nu klaar om je
dichte schoenen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.
Verwijder nagellak
De eerste stap die je onderneemt is het verwijderen van je
nagellak. Gebruik hiervoor acetonvrije nagellakremover,
zodat je teennagels zo min mogelijk uitdrogen.

Neem een voetenbadje

Wil je graag op de hoogte blijven?
Volg ons op:

Vul een teiltje met lauwwarm water. Doe er een scheutje olie
in en laat je voeten tien minuten weken. Scrub je voeten
daarna. Vergeet je hielen en enkels niet.

@Nowthemoodstore

Verwijder eelt

Bestel 24/7 via www.nowtheshop.nl

Door het voetenbad is je eelt zachter geworden en kun je
het makkelijker verwijderen. Dat doe je met een voetvijl
of een puimsteen. Zorg dat je niet te veel verwijdert, dat
kan pijnlijk zijn met lopen.

Vijl (of knip) je nagels
Knip of vijl je nagels mooi recht af. Dit om ingegroeide
teennagels te voorkomen.

Smeer je voeten in
Gebruik een dikke laag crème. Smeer je voeten het liefst
‘s avonds in en trek daarna katoenen sokken aan, zodat
de crème goed kan intrekken.

Lak je nagels

Bergse Dorpsstraat 53a, Rotterdam - Hillegersberg

010 418 4233 |

Een zomerse kleur nagellak op je nagels zorgt ervoor dat
je voeten er weer vrolijk en verzorgd uitzien.

www.nowthemoodstore.nl
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BRUISENDE/VRIJGEZEL

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’
LENGTE
183 CM

LEEFTIJD
47 JAAR

OGEN
GRIJSBLAUW

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In mei hebben we speciale
aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen ik de
rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie binnen,
dan is het al geslaagd.”
Het is tekenend voor de positieve instelling van de
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik
Jurjen
voel me jong van lijf en geest.” In het
dagelijks leven is hij ondersteunend
administratief medewerker bij chipfabriek
NXP. “Het is leuk, uitdagend werk en
ik heb fijne collega’s. Het enige wat in
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe
liefde.”
Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.”
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren

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.

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hardlopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige
kater Joris bezighouden. Die houdt
gelukkig wel van een knuffel.”

zoekt

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar,
opgewekt, optimistisch, creatief, een
natuurmens, dat zijn de woorden die
Jurjen het beste omschrijven. “Ik zoek
een vriendelijke, gezellige dame met net als ik - een goed gevoel voor humor. Met wie
ik kan lachen en huilen en met wie ik samen leuke
dingen kan ondernemen: een terrasje pakken, uit
eten gaan, een avondje bankhangen. Maar ook
iemand die mij in mijn waarde laat en me
accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat de
bliksem inslaat tijdens onze eerste ontmoeting!”

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Bruist
jouw huisdier al?
SOOS Pets is een
Canadees merk dat
dierenshampoos maakt
op basis van Dode Zeemineralen. 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?

“Ontketen de kracht
“Ontketen
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.”

VICTORY OUTREACH
ROTTERDAM
HOUSE OF PRAYER & PRAISE FOR ALL NATIONS

WEKELIJKS
GEBEDSDIENST
VRIJDAG 19.00 UUR

KERKDIENST
ZONDAG 11.00 UUR

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 uw huis kan én 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!

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

Jerry & Xannelou
Mendeszoon
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Tagliatelle

met ham en asperges
Asperges met ham 'vermomd' als een pastagerecht. En weet je wat?
Het is overheerlijk! Een ware ode aan de asperge, met zoute blokjes
ham erbij, een parmezaansausje en tagliatelle. Dit moet je echt proeven!
2 PERSONEN - 25 MIN
INGREDIËNTEN
400 g witte asperges
10 g bieslook
200 g tagliatelle
2 el boter
2 el bloem
30 g parmezaan
150 g hamblokjes
peper en zout

BEREIDING
Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Schil de asperges
met een dunschiller en snijd er de houterige uiteinden af. Snijd ze in
stukken van ongeveer 4 cm. Snijd de bieslook in ringetjes.
Voeg de stukjes asperges toe aan het kokende water. Laat 5 minuten
koken en schep ze dan met een schuimspaan uit het water. Schep ook
per persoon 150 milliliter kookvocht van de asperges en houd apart.
Kook nu de tagliatelle in 8 minuten beetgaar in het water. Giet af, maar
houd wat van het kookvocht over.
Smelt de boter in een pan en voeg de bloem toe. Roer goed en voeg
dan beetje bij beetje het kookvocht van de asperges toe, zodat de saus
mooi indikt. Haal van het vuur en roer er de helft van de parmezaan,
de asperges, de hamblokjes en de helft van de bieslook door. Breng op
smaak met peper en zout.
Meng de gekookte pasta door de saus. Voeg eventueel nog wat
kookvocht van de pasta toe voor een mooie vloeiende saus. Serveer
en werk af met de rest van de bieslook en de parmezaan.
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PUZZELPAGINA zomer-

t.w.v. € 15,SodaStream
Maak kans op een

pakket

bruiswater
toestel

Een unieke code
is verkrijgbaar
bij Milan’s
Diervoeding

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.
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7
5
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6
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9
2
4
8
1

9
8
4
3
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1
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7
5

1
7
2
8
4
5
6
9
3

3
4
1
2
7
9
5
6
8

8
2
9
5
1
6
3
4
7

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
6
4
8
3
1
2
9

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

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Ylente.
De oplossing van vorige maand was geniet.
U
Z

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

s
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n
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k
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e
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j
n

b
z
g
b
t
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q
g
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w
h
f
w
b
j
o
z
o
u
j

d
j
y
v
n
d
e
k
m
e
f
s
m
o
r
p
p
t
x
n
g
z

soda
huisdier
lekker
honden
drinken
katten
bubbels
konijn

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing in
op onze site: www.rotterdambruist.nl
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d
m
w
s
s
p
o
b
d
k
a
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t
k
t
e
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n
r
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m
w
t
e
d
m
r
m
i
r
n
g
k
a
e
v
n
c
q
r
g
y

v
u
a
n
u
p
j
y
k
g
h
e
q
l
u
m
m
y
q
c

smaken
snacks
fris
brokken
spa
vissen
water
vogels

a
b
l
r
l
c
x
p
z
i
v
n
v
o
j
o
e
c
i
o

k
a
q
l
v
t
x
p
t
h
t
q
l
j
b
f
h
b
j
g
g
j

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

6
3
5
9
2
7
8
1
4

Te besteden
in onze winkel.

Zorgverzekering voor je huisdier?

Iedere maand weer
lekker puzzelen.
Met deze maand
twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

4
1
7
6
5
8
9
3
2

Waardebon

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

Door verstopping
of wateroverlast
in de knel?
TOS Ontstoppings Service BV
uw adres voor:
• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
• Preventief onderhoud
(riool/dakgoten)
• Inspecties en reparaties
• Ad-hoc- en/of regieopdrachten
Baarsweg 124,
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599

www.tostotaal.nl

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

