
Doe dingen 
met aandacht

Paul de Leeuw: 
 ‘Nee, ik ben nog 
 lang niet klaar’
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DE WATERWEG/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin De Waterweg Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Waterweg.
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Bruisende lezer,

Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten. 
Maar er zijn ook momenten dat je geheugen je even in de steek 
laat, terwijl je dat juist niet wil. Gebeurt dat vaker dan je zou 
willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Wat? Je leest het 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het 
ouder worden. Net als het stoppen met werken trouwens. Iets 
wat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. In ieder geval 
niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons vertelde tijdens het 
interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar zijn 
verhaal? Blader dan snel verder.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer 
verhalen die je aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden 
en zoals elke maand ook weer heel veel inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers uit de regio. Wie zijn ze? Wat 
doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol 
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te 
graag met jou.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/NOVEMBER
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BRUIST/BODY&MIND

Work-out voor
jouw grijze massa

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan 
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren 

kan namelijk echt!

GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen 
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden 
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk 
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren. 
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen, 
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren 
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden 
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je 
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te 
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je 
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een 
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat 
heeft een positieve invloed op je geheugen.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de 
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt 
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan 
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc, 
maar super effectief! De kans is groot dat je dat 
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
10



Knus en fi jn
november

AMARULA VEGAN
De heerlijke likeur van Amarula is er nu ook 

in een vegan variant. De nieuwe Amarula 
Vegan Cream likeur komt tegemoet aan 
de toegenomen vraag naar vegan 
producten. Je proeft nog steeds de 
herkenbare smaak van het marulafruit, 
dat de basis vormt voor alle likeuren 
van Amarula. Daarnaast heeft de 

veganistische likeur een exotische 
‘touch’ gekregen door de toevoeging van 
kokosnoot, karamel en vanille. Een 
perfecte smaak om mee uit te pakken 
tijdens de feestdagen. 
www.amarula.com

Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

SOUL WATER
Soul Water is het meest duurzame/
circulaire alternatief voor verpakt 
water. De aluminium blikverpakking 
is niet alleen licht en effi ciënt, het is 
ook nog eens de meest gerecyclede 
verpakking. Aluminium is namelijk 
eeuwig recyclebaar. De producten 
zijn minimaal verpakt en worden 
vervoerd met een zo laag mogelijke 
ecologische voetafdruk. 
nl.soul-water.com

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft 
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
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. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

Knus en fi jn
november

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor 
iedereen. Per verkochte fl es wordt 
er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien 
is de wijn 100% biologisch, vegan 
en hartstikke lekker. 

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

Doe
mee en 

win

HALLMARK 
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit 
de Moments by Marjolein Bastin 
Home Fragance collectie waan je 
jezelf in een andere wereld. De 
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of 
Dutch Coast bieden een luxe 
geurbeleving tijdens de donkere 
dagen. Exclusief verkrijgbaar 
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

KENWOOD
MULTIPRO GO
De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het 
perfecte cadeau voor iedereen die wel 
een hulpje in de keuken kan gebruiken 
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO 
combineert de eenvoud van een 
hakmolen met de prestaties van een 
keukenmachine en is hierdoor 
geschikt voor verschillende 
bereidingswijzen. 
www.kenwoodworld.com

Zwenkbare LED lampjes in RVS look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren, zodat er
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de kamers waar de licht- 

schakelaar niet bij de hand zit,zijn 
deze lampjes heel handig.  De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd 

in een set à 2 stuks, inclusief 
trafo en 180cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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GGFFEEDDCCBBAA
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Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

De Griffi oen

UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Uw open haard- en kachelspecialist heeft 
alles op het gebied van sfeerverwarming en 

schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs 
in onze ruime showroom op industrieterrein 
Prinsenland in Rotterdam of kijk vast even 

rond op onze website voor een indruk 
van ons assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV-houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische
 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

• Tuinhaarden

1514



DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te 
maken. Stap een halte eerder uit de bus en loop het   
  laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, 
kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet 
mogelijk, ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien 
    erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
 social media checken op je telefoon, maar je   
  dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg   
  ontspannende bezigheid. 
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 
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Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  |  010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  |   www.staelduinsebos.nl

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak via

010-2486991

1716



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!

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

Wilt u weten wat René voor u 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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                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur
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!

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

                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur

Een pvc-vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk, 
krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en 
warmte-isolerend is. Pvc-vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke 
houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint. 

Door middel van embossing techniek ziet een pvc-vloer er niet 
alleen natuurlijk uit, maar voelt u eventuele houtnerven ook.

Voor meer info kĳ k opwww.delangeenreek.nl

 Deze maand in de spotlight: 

pvc-vloeren
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LARS KEPLER 
Als een echte ontdekkingsreiziger 
verken je in ZooParc Overloon 
normaal gesproken de gebieden 
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere diersoorten 
leven. Maar jouw ontdekkingsreis 
wordt de komende tijd nog 
avontuurlijker! Tijdens de Dino 
weken van 30 september t/m 13 
november zet je een stap terug in 
de tijd en ga je op ontdekkingsreis 
in het tijdperk van de dino’s. Langs 
de wandelroute ontdek je twintig 
verschillende dino’s, waaronder een 
Tyrannosaurus Rex en een 
Spinosaurus van maar liefst zeven 
meter lang. Opgepast, sommige 
dino’s zijn levensecht en kunnen 
zelfs bewegen en geluid maken! 
Kijk voor meer info op
www.zooparc.nl

D AGJE UIT
DINOWEKEN 
ZOOPARC OVERLOON

FILMPJE KIJKEN 

STROMBOLI

Drie jaar geleden ontving Saga een 
dreigende boodschap over een pistool met 
negen witte kogels. Een daarvan was 
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige 
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er 
zoveel tijd verstreken dat de dreiging 
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in 
Kapellskär een zak wordt gevonden met een 
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt 
ligt een melkwit patroon. Met complexe 
raadsels geeft de dader de politie de 
mogelijkheid om het moorden te stoppen. 
Joona en Saga strijden samen om de puzzel 
op te lossen en levens te redden, maar de 
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van 
Lars Kepler is vanaf 8 november 
verkrijgbaar.

De recent gescheiden Sara (van ongeveer 
45) is voor het eerst in haar leven alleen op 
vakantie. Omdat haar ex-man Karel samen 
met de kinderen naar Frankrijk is 
vertrokken, heeft Sara zich ingeschreven 
voor een ‘From Fear to Love’ retreat op het 
Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. De 
andere deelnemers blijken stuk voor stuk 
glanzende, goed verzorgde mensen te zijn, 
die rijk genoeg zijn om tweeëneenhalf-
duizend euro neer te leggen voor een 
weekje vol zelfl iefde. Allemaal benadrukken 
ze dat ze deze therapieweek niet al te 
serieus nemen... STROMBOLI is vanaf 3 
november te zien in de bioscoop.
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Aangenaam. Dit is Auping Elite, het lekkerste
matras waar je ooit op zult liggen. Of eigenlijk:
waar je ín zult liggen. Dit matras is beschikbaar
in 4 verschillende soorten ondersteuning én in

3 hardheden. Er is dus altijd een Auping Elite die
precies bij je lichaam past. auping.nl/elite

Ontdek onze
nieuwe generatie

matrassen
op maat

Oranjestraat 19-21, Schiedam | 010-4268717 | www.coppensslaapcomfort.com

 

www.coppensslaapcomfort.com 
Oranjestraat 19-21, 3111 AM Schiedam, T 010-426 87 17

met liefde

2322



45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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Schiedamsche Vrouwen
Grote Markt 21, Schiedam
06-22971707
schiedamschevrouwen@gmail.com
        schiedamschevrouwen

Wij doen alles
v� r j� w glimlach!v� r j� w glimlach!

Met een prachtige 
collectie topmerken in 
maat 34 t/m 48 zoals 

&Co Woman, G-Maxx, 
Exxcellent, La Strada, 

Rino & Pelle, Isla Ibiza 
Bonita, Label DOT, Fos 
Amsterdam, Hot Lava, 

Lola Espeleta, Soul 
Touch, Only-M, Red 

Button, Revelz, Bag2Bag, 
BLOOM en Legend lukt 

dit zeker!

De sfeer in de winkel is relaxed en gezelllig. Wij hopen dat elke vrouw zich er 
op haar gemak voelt, haar verhaal kwijt kan onder het genot van een drankje 
in onze lounge hoek zo worden de terug kerende vrouwen ook meer dan 
klanten. Het schept eenband en dat is een wederzijds cadeau!

V� g � s �  Faceb� k & Insta� am 
V� g � s �  Faceb� k & Insta� am v� r de laatste nieuwtjes! v� r de laatste nieuwtjes! 

Zo verkopen wij uw huis:
• Met onderbouwd advies over een goede prijsstelling.
• Met verkoopbevorderende adviezen voor het aanbieden van uw woning.
• Met mooie sfeerfoto’s, video en goede teksten.
• Realisatie van een fl oorplanner en een bouwkundige tekening van het huis.
• Met online promotie, o.a. via Funda, andere huizensites en social media.

VERHUIZEN?
VRAAG EEN GRATIS WAARDEBEPALING!

www.prinsnvmmakelaars.nl | 010 260 00 20
2726
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie. 
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen 
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook 
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei 
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je 
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die 
instelling heeft hij nog altijd profi jt. “Ook nu heb ik 
voor televisieprogramma's of optredens weleens 
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”, 
aldus de komiek.

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op 
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en 

Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en 
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60? 
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière. 

“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van. 
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul 

de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:  

‘Ik ben nog lang niet klaar’

bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen. 
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben 
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en 
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten 
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat 
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die 
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee, 
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren 
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.

60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de 
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de 
speellijst op Theater.nl.
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MARVEL R Electric
AL VANAF € 47.485

Adv. 1-1 Marvel R BRUIST.indd   1Adv. 1-1 Marvel R BRUIST.indd   1 10-10-2022   15:4310-10-2022   15:43

Ervaar het comfort 
van lenzen 
Bij de aanschaf van uw contactlenzen is het belangrijk te weten wat 
u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Voor optimaal 
zicht en optimaal draagcomfort is de juiste lenskeuze gecombineerd 
met de juiste pasvorm van belang. Ottica Eye Fashion heeft alle 
soorten contactlenzen in haar assortiment.

Groenelaan 99a, Schiedam  |  010-4261930  |  seeyou@otticafashion.nl  |  www.otticafashion.nl

 Zachte contactlenzen kunnen naar gelang de voorkeur 
iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder kwartaal 
of ieder half jaar vervangen worden. Voor beginnende 
lensdragers is de daglens een mooie start. Iedere dag een 
paar schone, nieuwe, frisse lenzen zonder onderhoud.
 
 ZACHTE, GEKLEURDE LENZEN
  Met zachte, gekleurde lenzen verandert u de kleur van 
uw ogen. Er zijn diverse kleuren leverbaar zoals groen, 
bruin, blauw, grijs, et cetera. De kleur verschilt per type 
zachte contactlens. Voor kleuradvies of uitleg over de 
mogelijkheden kunt u altijd bij ons terecht.

De voordelen van zachte lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Geschikt om mee te sporten.
• In vele sterkten leverbaar.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Eenvoudig te wisselen met een bril.

 
 VORMVASTE LENZEN
  Vormvaste lenzen hebben een langere levensduur dan 
zachte lenzen. Doordat gebruik wordt gemaakt van 
moderne materialen hebben vormvaste lenzen een 
prettige draagvorm, al is de periode dat u moet wennen 
iets langer dan bij zachte lenzen.

Vormvaste lenzen gaan langer mee dan zachte 
contactlenzen. Doordat ze geen traanvocht opnemen, 
speelt vervuiling van het materiaal veel minder een rol. 
Bij zorgvuldig onderhoud van het contactlens oppervlak 
kan de lens daardoor langer mee dan een zachte 
contactlens.

De voordelen van vormvaste lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Lange gebruiksduur (een à twee jaar).
• Leverbaar in alle sterkten. 

KOM EENS 
LANGS OM 
LENZEN TE 
PROBEREN! MAAKT U WEL EVEN EEN AFSPRAAK?



NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Dat Edgar van Engelen 
een passie voor het 

schoonmaakvak heeft, is 
één ding wat zeker is. 
“Niet zozeer voor het 

schoonmaakwerk zelf”, 
lacht hij. “Die tijd heb ik 

gehad.” Wat dan wel zijn 
passie is? “Alles in de 

schoonmaak, behalve de 
uitvoer!” En dat dat ‘alles’ 

heel breed is, wordt 
meteen duidelijk als je 

met hem praat over zijn 
werk en zijn eigen 

onderneming 
Clear4Clean.

DAT DOE JE 
DUS NIET 
‘ZOMAAR 
EVEN’

Eigenaar: Edgar van Engelen  |  Kamerlingh Onnesweg 14, Dordrecht  |  085-2080656  |  info@clear4clean.nl  |  www.clear4clean.nl

BRUISENDE/ZAKEN

‘SCHOONMAKEN IS 
ECHT EEN VAK!’

 “Inmiddels werk ik alweer zo’n 35 jaar in 
de schoonmaakbranche”, begint hij zijn 
enthousiaste verhaal. “Ooit ben ik zelf begonnen 
als schoonmaker – ik kom dus uit de praktijk 
– maar na het volgen van een opleiding tot 
facilitair dienstverlener ben ik mij steeds verder 
gaan ontwikkelen in de branche.” In eerste 
instantie als werknemer bij diverse bedrijven, 
maar sinds 2012 met zijn eigen onderneming: 
Clear4Clean. “Daarmee bied ik eigenlijk vrijwel 
alles wat maar nodig is om schoonmaakbedrijven 
te ondersteunen; van kwaliteitsmetingen tot 
opleidingen en van advies over de ergonomische 
kant van het werk tot professionele producten 
en machines, om maar wat voorbeelden te 
noemen. Bovendien kunnen wij voor onze 
opdrachtgevers fungeren als dé partner voor al 
hun schoonmaakaanbestedingen en voor hen 

als onafhankelijk facilitair adviesbureau een zo 
transparant mogelijk plan op maat maken.”
 
 Kwaliteit 
 ‘Is dat nou allemaal nodig in de 
schoonmaakbranche, schoonmaken is toch iets 
wat iedereen gewoon kan doen?’ zullen sommige 
mensen zich wellicht afvragen. De reactie van 
Edgar daarop is echter stellig: “Schoonmaken 
is echt een vak waarbij je moet weten wat je 
doet en waar je mee werkt. Dat doe je dus niet 
‘zomaar even’. Vandaar dat wij ons dag in dag uit 
hard maken om de kwaliteit van de schoonmaak 
bij onze opdrachtgevers op niveau te houden.” 
Vanaf 1 september doet hij dat bovendien in 
samenwerking met Qualis “Alles om zoveel mogelijk 
schoonmaakbedrijven te kunnen ondersteunen en 
de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden.”
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Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om 
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat 

dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s

2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)

500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen

1 blik tomatenblokjes 
(à 400 gr)

1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten

1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room

peterselie (fi jngehakt)
350 gram basmatirijst

BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine. 
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne 
kruidenmix toe.

Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de 
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door 
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen. 

Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus 
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.

Serveer de chili con carne met een fl inke schep 
zure room, wat fi jngehakte peterselie en rijst.

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

Chili con carne
met gehakt, bonen en rijst

BRUIST/RECEPT
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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 1-2-5.

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

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie prijzen. 

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

PUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

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

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-
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Wil jij kans maken op deze leuke pijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de 
oplossing in op onze site: www.dewaterwegbruist.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


