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GEEN ENKELE 
BEHANDELING  
IS HETZELFDE

Volledig verzorgd van top tot teen
Daisy van der Knaap wist al 
jong dat ze in de schoonheids-
branche wilde werken. Ze 
startte haar loopbaan in een 
nagelstudio en deed daarnaast 
regelmatig de nagels voor 
familie en vrienden op een 
zolderkamertje bij haar ouders 
thuis. Gedreven bleef Daisy 
zichzelf verder ontwikkelen  
en volgde ze verschillende 
opleidingen. Toen ze het 
aanbod kreeg om een eigen 
ruimte te huren in een 
sportschool, hoefde Daisy daar 
niet lang over na te denken en 
opende ze haar eigen salon. 



Ruim 10 jaar later kun je bij Beauty & 
Nails by Daisy terecht voor een veelheid 
aan gezichts- en lichaamsbehandelingen, 
visagie en nagelstyling. “Juist die 
afwisseling in het werk vind ik geweldig”, 
vertelt Daisy enthousiast. “Ik voel me 
gezegend dat ik van mijn hobby mijn 
werk heb kunnen maken.”

Behandeling op maat
“Iedere klant is anders. Om die reden is 
geen enkele schoonheidsbehandeling bij 
mij hetzelfde. Ik stem deze af op jouw 
persoonlijke wensen én datgene wat 
jouw huid nodig heeft. Hetzelfde doe ik 
bij de nagelstyling; of je nu gaat voor een 
French Manicure, uitbundige Nail Art of 
een natuurlijke look, het kan allemaal.”

Skin perfection
“Ik heb het altijd een uitdaging gevonden 
om te werken aan verbetering van de 
huid. Vanwege mijn interesse in 

De Brauwweg 46, Schiedam   |  06-52578303  |   
daisyvdknaapbnbd@gmail.com  |  www.beautydaisy.nl
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BRUISENDE/ZAKEN

Volledig verzorgd van top tot teen
verschillende huidtypes ben ik me verder 
ben gaan verdiepen in diverse technieken 
om de huid optimaal in conditie te krijgen, 
o.a. microdermabrasie, mesotherapie, 
anti-aging en skinboosters. Bij 
huidproblemen zoals acne, couperose of 
een verouderde huid kunnen we samen 
uitstekende resultaten boeken. Zelfs een 
goede huid kunnen we mooier maken.”

Blij en vol zelfvertrouwen
“Iedereen moet zich hier op zijn of haar 
gemak voelen. Ik heb dan ook alle tijd en 
aandacht voor je als je hier komt en bied 
graag een luisterend oor. Als jij hier blij en 
vol zelfvertrouwen de deur uitloopt, dan 
heb ik mijn werk goed gedaan!”

Nieuwsgierig 
geworden? 

Loop vooral 
eens binnen 
bij Daisy!



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar 
THEMA’S Annemiek Jansen - Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Pascale Dekker
EINDREDACTIE Linda Groothuijse
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

CONTACT DE WATERWEG BRUIST 
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/dewaterwegbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op facebook.com/nederlandbruist 

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam
De Waterweg 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 brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Inhoud

24
16

14

2323

6

10

win



Bruisende lezer,

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers als 
De Griffioen en Beauty by Daisy toe en daar worden wij bij Bruist 
heel vrolijk van. Voelen jullie je al beter? Dan is het lezen van dit 
magazine niet alleen inspirerend en leuk, maar ook nog eens 
gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.
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LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen



Eigenaresse: Anna Meinen 
Koningin Wilhelminahaven ZZ20, Vlaardingen 
06-28713674  
info@amrestyleandliving.nl  |  www.amrestyleandliving.nl

Restylen, DIY EN Workshops
Wisten jullie dat Annie Sloan verf ook bij AM Restyle 
& Living gekocht kan worden?! Je kunt nu dus 
zelf aan de slag om jouw speciale meubeltje om te 
toveren tot een passend meubel in jouw interieur!  

Wil je advies hierover, dit in een workshop doen of het toch 
door mij laten restylen, dat kan allemaal.

Kom gezellig langs in mijn atelier in Vlaardingen, dan kijken 
we samen naar de mogelijkheden. Kijk op mijn website 
voor nog meer workshops, gerestylede meubels en de 
openingstijden.  



AutocentrumKroes beschikt over een 
uitgebreid aanbod betrouwbare occasions, 
maar ook nieuwe personenauto’s en bestel-
wagens tegen scherpe prijzen. “We zijn tevens 
dé Fiatspecialist in Maassluis en omstreken. 
Iedereen is van harte welkom om eens vrijblijvend te 
komen snuffelen in onze grote showroom. Inruil en 
verkoop behoren eveneens tot de mogelijkheden.”

“We beschikken over een PROFESSIONELE 
WERKPLAATS voor APK, onderhoud, reparatie en 
schadeherstel. Met auto's van alle merken kunt u bij 
ons terecht. We zijn een AutoCrew garage, wat 
inhoudt dat we een partnership zijn aangegaan met 
Bosch, één van de grootste leveranciers van 
technologieën voor de auto-industrie. Onze 
monteurs maken gebruik van diagnoseapparatuur 
en software van Bosch. Ze volgen bovendien 
regelmatig opleidingen, zodat ze altijd op de hoogte 
zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarmee staan we 
voor kwaliteit en geven we onze klanten het 
vertrouwen dat hun auto bij ons in goede handen is.”

JOUW AUTO is bij ons
in goede handen

Elektraweg 2E, Maassluis  |  010-5911455
info@autocentrumkroes.nl  |  www.autocentrumkroes.nl

“ONZE UITSTEKENDE SERVICE is een belangrijke kracht. 
Als er iets is, zorgen we altijd voor een passende oplossing. We zijn 
een relaxed autobedrijf. Onze klanten voelen zich vrij om gewoon 
binnen te lopen als ze vragen hebben. We hebben oog voor de kleine 
dingen. Zo krijgt iedereen die een auto bij ons koopt, een bosje 
bloemen. Over het algemeen wordt dat erg gewaardeerd door de 
mensen!”

Het team van autocentrum-
Kroes staat voor je klaar: 
Erik Kuiken, Jan Kroes, Peter 
Kelderman, Theo de Kok, Johan, 
Wout en Don.

De jaarlijkse
APK-keuring 

is bij Autocentrum 
Kroes GRATIS.
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BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze 

leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#1 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win oktober

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.nl

Woonmaand

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 oktober’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Hoofdlocatie: Soendalaan 2, Vlaardingen  |  010-2292657  |  info@kinderopvangbambinoos.nl  |  www.kinderopvangbambinoos.nl

Botox en fi llers
De laatste decennia is 

gebleken dat het 
werkingsmechanisme 

van Botox niet alleen voor 
medische doeleinden, 

maar eveneens ter 
bestrijding van 

huidverouderings-
verschijnselen kan 

worden ingezet. Dr. 
Roeland Ceulen gebruikt 

Bocouture, Dysport en 
Botox, alle drie zijn 

merknamen van 
Botulinetoxine. Voor het 

leesgemak gebruiken we 
in de tekst de kortere en 

bekendere term Botox.

Wanneer Botox?
Storende rimpels, plooien of huiddefecten in het gezicht kunt u laten behandelen bij 
Pellegrinus Kliniek door middel van Botox en fi llers. Rimpels worden veroorzaakt door 
het samentrekken van aangezichtsspieren die vlak onder de huid liggen. Wanneer u 
lacht, fronst of boos kijkt, vormen zich fi jne lijntjes. Naarmate we ouder worden, wordt 
onze huid minder elastisch en zijn deze rimpels steeds beter zichtbaar. Injectables, 
waartoe Botox en fi llers behoren, worden gebruikt om rimpels te verzachten of zelfs 
geheel te laten verdwijnen. 

COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Laan van Bol’es 3F, Schiedam  |  010 – 449 33 11

Hoe werkt Botox?
Botuline toxine, kortweg Botox, is een middel dat de aangezichtspieren in de huid 
tijdelijk verslapt en uitschakelt. Het kan de rimpels op het voorhoofd, boven de neus 
en rond de ogen (kraaienpootjes) verzachten of zelfs geheel laten 
verdwijnen. Botox wordt via een minuscule naald rechtstreeks in 
de spier gespoten. Na enkele dagen is het effect merkbaar en na een 
maand optimaal. Na vier tot zes maanden is de Botox uitgewerkt en 
uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalings-
behandeling. Een Botoxbehandeling bij Pellegrinus Kliniek duurt 
ongeveer vijftien minuten. De behandeling is vrijwel pijnloos, een 
verdoving is dan ook niet nodig.

Resultaat?
Ongeveer drie dagen na de behandeling is vijftig procent van 
het eindresultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt 
u na verloop van twee weken na de behandeling verwachten. 
Het cosmetisch effect blijft vervolgens drie tot zes maanden 
behouden, afhankelijk van het aantal behandelingen en 
de kracht van de spieren.

Wat zijn de voordelen  
van peuteropvang:
• Ruime aandacht voor de 

algemene en motorische  
ontwikkeling

• Peuteropvang stimuleert  
de   taalontwikkeling

• De opvangtijden sluiten aan 
bij de tijden van de basisschool

• Peuteropvang creëert een geleidelijke   
overgang naar de basisschool

Onze peuteropvang staat open voor 
kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Er kunnen in 
totaal 12 kinderen per ochtend of middag bij 
ons komen spelen. De peuters kunnen één of 
twee ochtenden en of middagen in de week 
naar onze peuteropvang komen. In principe 
adviseren we kinderen vanaf ongeveer 3,5 jaar   
drie ochtenden te laten spelen als voorbereiding 
op de basisschool. Als de wachtlijst het toelaat, 
mag het ook eerder.

Peuterspeelzaal
Bambinoos

Kom je 
ook bij ons 

spelen?
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Bocouture, Dysport en 
Botox, alle drie zijn 

merknamen van 
Botulinetoxine. Voor het 

leesgemak gebruiken we 
in de tekst de kortere en 

bekendere term Botox.

Wanneer Botox?
Storende rimpels, plooien of huiddefecten in het gezicht kunt u laten behandelen bij 
Pellegrinus Kliniek door middel van Botox en fi llers. Rimpels worden veroorzaakt door 
het samentrekken van aangezichtsspieren die vlak onder de huid liggen. Wanneer u 
lacht, fronst of boos kijkt, vormen zich fi jne lijntjes. Naarmate we ouder worden, wordt 
onze huid minder elastisch en zijn deze rimpels steeds beter zichtbaar. Injectables, 
waartoe Botox en fi llers behoren, worden gebruikt om rimpels te verzachten of zelfs 
geheel te laten verdwijnen. 

COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Laan van Bol’es 3F, Schiedam  |  010 – 449 33 11

Hoe werkt Botox?
Botuline toxine, kortweg Botox, is een middel dat de aangezichtspieren in de huid 
tijdelijk verslapt en uitschakelt. Het kan de rimpels op het voorhoofd, boven de neus 
en rond de ogen (kraaienpootjes) verzachten of zelfs geheel laten 
verdwijnen. Botox wordt via een minuscule naald rechtstreeks in 
de spier gespoten. Na enkele dagen is het effect merkbaar en na een 
maand optimaal. Na vier tot zes maanden is de Botox uitgewerkt en 
uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalings-
behandeling. Een Botoxbehandeling bij Pellegrinus Kliniek duurt 
ongeveer vijftien minuten. De behandeling is vrijwel pijnloos, een 
verdoving is dan ook niet nodig.

Resultaat?
Ongeveer drie dagen na de behandeling is vijftig procent van 
het eindresultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt 
u na verloop van twee weken na de behandeling verwachten. 
Het cosmetisch effect blijft vervolgens drie tot zes maanden 
behouden, afhankelijk van het aantal behandelingen en 
de kracht van de spieren.



010-4752297  
De loper 64 -66, Vlaardingen  
www.teamkappers.nl
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Lange Haven 61 Schiedam  |  010 4267422  |  wimhajee@ttphajee.nl  |  www.hajee-kunstgebit.nl

Telefoon 010-4267422 
wimhajee@ttphajee.nl 
www.hajee-kunstgebit.nl 

Tandprothetische Praktijk Hajee 
Lange Haven 61 
3111 CB Schiedam 

Een eerste consult is bij ons altijd vrijblijvend en kosteloos. 
Het maken van een afspraak kan telefonisch of via de website. 

Wij zorgen voor een gebit dat bij u past!  

 volledig kunstgebit 
 gedeeltelijk kunstgebit 
 klikgebit 
 rebasing 
 reparatie Basisvergoeding alle zorgverzekeraars 

Wij zorgen voor een gebit
  dat bij u past!
Behalve een goede pasvorm, is een natuurlijk 
uitziend kunstgebit dat bij u past heel belangrijk.

Veel voorkomende klachten zijn:
• pijn met eten (blaren)
• het gebit komt los met praten
• er komen etensresten onder uw gebit
• ingevallen gezicht, rode of kapotte mondhoeken
• maagklachten door slechte kauwfunctie

Heeft u last van één of meerdere van deze 
klachten, maak dan een afspraak!

Ons advies: Heeft u geen klachten, laat dan in elk geval eens 
in de 2 jaar uw prothese controleren. Voor een vrijblijvend en 
kosteloos advies kunt u altijd een afspraak maken.

Vergoeding zorgverzekeraars
De volledige prothese wordt voor 75% uit de basisverzekering 
vergoed. De kosten voor reparatie en rebasen van de volledige 
prothese worden voor 90% uit de basisverzekering vergoed. Let 
op: Het wettelijk eigen risico van € 385,- per kalenderjaar is van 
toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de
basisverzekering (2018). Wij zijn lid van de overkoepelende
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Wim Hajee, tandprotheticus
en Wilma Zwijnenburg, assistente



DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!

Alle mogelijke stijlen
Transparant Keukens verkoopt compleet nieuwe keukens inclusief alle mogelijke 
apparatuur (van wasautomaten tot vriezers), maar ook inbouwapparatuur en 
werkbladen voor bestaande keukens. “Je kunt hier terecht voor alle mogelijke stijlen. 
Naast de populaire keukens bieden we houten keukens aan waar we maatwerk in 
kunnen verrichten.”

Thuis of in de showroom
“We nemen alle tijd voor het eerste gesprek. Deze vindt op afspraak plaats, thuis of in 
de showroom. We luisteren naar de wensen en adviseren geheel vrijblijvend over de 
mogelijkheden. Met deze ideeën werken we de keuken uit in 3D-tekeningen, zo heb je 
daar een goed beeld van. Vervolgens mailen we deze tekeningen naar je toe, zodat je er 
op je gemak over kunt nadenken voordat je al dan niet tot aankoop overgaat.”

De klant ontzorgen
“We zijn een totaalaanbieder en streven ernaar de klant volledig te ontzorgen. We 
werken met vaste monteurs, echte vakmensen, die de keuken professioneel en snel 
monteren en er desgewenst ook voor zorgen dat bijvoorbeeld waterleidingen en 
elektra worden verlegd. Zelfs stuc- en tegelwerk is mogelijk. Mocht er onverhoopt een 
probleem zijn, dan wordt dit snel opgelost. Pas als de klant helemaal tevreden is, zijn 
wij dat ook.”

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

Kwaliteitskeukens 
   voor elk budget“Wij leveren 

kwalitatief 
uitstekende keukens 

tegen een scherp 
tarief, gecombineerd 
met een uitstekende 

service”, vertelt 
John Patrick. 

“Transparantie is 
essentieel; voor 

de klant moet 
inzichtelijk zijn waar 

de kosten precies 
in zitten, zodat ze 
achteraf niet voor 

verrassingen komen 
te staan.”

MAAK EEN  

AFSPRAAK EN BEZOEK 

ONZE SHOWROOM
-

 Zomerdijk 34B  

in Maassluis
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DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!
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Rubensplein 8-B, Schiedam  |  010-2460985  |  info@beautyskincareschiedam.nl  |  www.beautyskincareschiedam.nl

BINDWEEFSELMASSAGE is de 
sportschool voor de huid
Een behandeling die de moeite waard is om aan je beautyritueel toe te voegen.

Grote kans dat je erover gehoord of gelezen hebt.  
Nooit geprobeerd? Wellicht is het dan tijd om het tij te keren.

Een tipje van de sluier: 
•  De doorbloeding en de zuurstoftoevoer worden 
 beter en de huid egaliseert en glanst.
•  Fibroblasten zijn vezels in de huid die zorgen voor 
 aanmaak van collageen en elastine, wat je huid 
 steviger en soepeler maakt en de rimpeltjes vermindert.steviger en soepeler maakt en de rimpeltjes vermindert.

KUUR 5 KEER 
van € 200,- 
voor € 175,-

COURTELLE MODE
Voor service en een goed advies!

De Loper 45, Vlaardingen | 010-4751848

Nu met elastische band, smal bovenbeen 
en eventueel korte lengte. 
Echte eigentijdse mode
voor de vrouw van nu!

Perfect passende  pantalons

Kom nu vrijblijvend passen!



Toen Debbie Kijf, zelf moeder van twee 
dochters, van dichtbij een vecht-
scheiding meemaakte waarbij de 

kinderen het slachtoffer waren, wist ze: 
dit moest anders kunnen. Gedreven 

vanuit een passie voor kinderen en de 
overtuiging dat je ook met respect van 

elkaar kunt scheiden, ging ze in 2012 
aan de slag als scheidingsmediator.

Debbie Kijf Mediation  |  Kanaalwegoostzijde 134s, Hellevoetsluis
0181-390034/06-13420358  |  info@debbiekijfmediation.nl  |  debbiekijfmediation.nl

Scheiden, wat nu? 
COLUMN/DEBBIE KIJF

Dit is iets wat jullie zelf in de hand hebben. Het gedrag van ouders 
is bepalend voor de mate waarin kinderen last van hebben van de 
scheiding. Een vechtscheiding laat veel meer sporen achter dan 
een overlegscheiding, omdat beide ouders als doel hebben om er 
samen goed uit te komen.  
 
Omdat er veel onzekerheid is kan mediation helpen om op een 
snelle en eerlijke manier duidelijkheid te krijgen voor beide partijen. 
Denk daarbij aan financiën, woning, pensioenen, financiële situatie 
na scheiding, alimentatie ect. 

Het vaak belangrijkste onderdeel van mediation is het 
ouderschapsplan. In dit plan schrijven jullie samen jullie ideeën 
over opvoeding en de zorgverdeling. Ik begeleid jullie hierin. Naast 
dat ik jullie op praktische en emotionele kant kan helpen bij de 
scheiding, ben ik ook Kindbehartiger en kan ik vanuit die rol de 
stem van het kind vertolken. 

Jullie hebben besloten te gaan scheiden, wat nu? Er zijn vaak veel 
vragen en onzekerheid en niet te vergeten veel verdriet. Dit had je niet 
bedacht toen jullie gingen trouwen. En hoe gaat het met de kinderen? 



René Verhagen wist nooit 
goed wat hij wilde worden. In 
de loop der jaren heeft hij 
dan ook alle mogelijke banen 
gehad. Tot hij in 2007 
besloot een sprong in het 
diepe te wagen en zijn eigen 
schildersbedrijf te beginnen. 
Eerst werkte hij vooral voor 
familie en kennissen, maar 
anno 2016 heeft hij een 
bloeiend bedrijf dat alle 
schilder klussen (en meer) 
uitvoert, voor zowel 
particulieren als bedrijven.

Vakwerk
voor een eerlijke prijs



Streven naar tevreden klanten
De professionals van René Verhagen Schilderwerken 
klaren vakkundig en snel de klus. “En altijd met een 
‘klant is koning’ mentaliteit. Het houdt niet op als het 
werk gedaan is; mochten mensen naderhand nog tegen 
iets aanlopen, dan lossen we dat zo goed mogelijk op. 
Onze klanten moeten gewoon helemaal tevreden zijn.”

Ook buiten kantooruren
“Voor bijvoorbeeld scholen, dokters- en tandarts-
praktijken - die de hele dag door in bedrijf zijn - zijn wij 
ook beschikbaar buiten kantooruren. We komen om 17.30 
uur binnen en zorgen dat we om 8.00 uur weer weg zijn.” 
Dat is pas service!

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

“Het contact met de mensen vind ik persoonlijk 
het leukste”, vertelt René enthousiast. “Ik ben 
oprecht geïnteresseerd en praat met iedereen.”

Professionals
 “Het schilderwerk is echt mijn corebusiness. 
Inmiddels neem ik zelf geen kwast meer in de 
hand en concentreer ik me op de organisatie. Ik 
werk echter al jaren samen met professionals die 
ik blindelings vertrouw en waar ik mijn handen 
voor in het vuur durf te steken. Gezamenlijk 
leveren we vakwerk voor een eerlijke prijs.”

Deskundig advies
Schilderen (binnen en buiten) behoort tot de 
mogelijkheden, maar ook latex rollen en spuiten, 
behangen, stuken en het vervangen van glas 
en kozijnen. “We geven vanuit onze expertise 
bovendien graag een stuk advies, o.a. met 
betrekking tot materiaal- en kleurgebruik.”

“De klant is koning”

BRUISENDE/ZAKEN

Vakwerk
voor een eerlijke prijs
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BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

D

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
27 & 28 oktober, Fokker Terminal 
op de Binckhorstlaan, Den Haag.
www.verrereizen-event.nl

Bettoweg 22 - 24, 3125 AB  Schiedam Tel.: 010 - 437 49 44  Fax: 010 - 437 40 07 info@delangeenreek.nl  www.delangeenreek.nl 

Vrijwel alle merken  kunnen 
wij u leveren. Uitgebreid 

advies is bij ons standaard. 

Uiteraard worden alle pro-
ducten nauwkeurig ingeme-

ten. 

Stalenmateriaal mag uiter-
aard mee naar huis om de 
kleuren goed af te kunnen 

stemmen. 

Onze adviseurs komen bij u 
thuis om  een interieurad-

vies te geven. 

Wij bieden u prijsgarantie. 
Dus u betaalt nooit te veel. 

Tot ziens bij  ons in de show-
room. 

Ruim 2000m2 woonplezier. 

Alles op het gebied van de to-
tale woning-inrichting. 

Bankstellen, eethoeken, kas-
ten, tapijt, karpetten, vinyl, 
parket., laminaat,  bedden, 
boxsprings, zonwering (binnen 
en buiten, raambekleding, gor-
dijnen, vitrage, behang, etc. 

Wij richten uw woning voorde-
lig in. 

Kom gerust vrijblijvend langs 
voor een offerte. 

 

De koffie staat klaar. 

 

 

Openingstijden: di t/m za 9.00-17.00u 

HEEL OKTOBER 2012 

20%  KORTING 

OP ONS TOTALE  

ASSORTIMENT 

Bettoweg 22-24 Schiedam  |  010-437 49 44  |  info@delangeenreek.nl  |  www.delangeenreek.nl 

WIJ RICHTEN UW WONING SFEERVOL EN VOORDELIG IN. 
Alles op het gebied van de totale woninginrichting.
Bank  stellen, eethoeken, kasten, tapijt, karpetten, vinyl, parket, 
laminaat, bedden, boxsprings, zonwering (binnen en buiten), 
raam bekleding, gordijnen, vitrage, behang, schouwen, haarden, etc.

Kom gerust langs voor een vrijblijvende offerte, de koffie staat klaar!
Wij kunnen u vrijwel alle merken leveren. Uitgebreid advies is bij ons 

standaard en uiteraard worden alle producten nauwkeurig ingemeten.
Onze adviseurs komen bij u thuis om interieuradvies te geven en stalen-
materiaal mag mee naar huis om de kleuren goed af te kunnen stemmen. 
Wij bieden u de beste prijsgarantie, dus u betaalt nooit te veel.

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00 uur.
Tot ziens in onze showroom!
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De Griffi oen  |  Anthonetta Kuijlstraat 36  |  Industrieterrein Prinsenland Rotterdam
010-4046459   |   info@griffi oenrotterdam.nl  |  www.griffi oenrotterdam.nl

“We hebben voor iedereen een passende 
open haard”, vertelt Daan van Heelsbergen. 
“Wij staan voor kwaliteit, daarom kiezen we 
voor bekende merken als Helex, Dru, Faber, 
Element 4all, Hase, Geurts, Spartherm en 
vele anderen.” De keuze is enorm, dus laat 
je vooral adviseren door de experts van De 
Griffi oen.

Wettelijke emissiewaarden
“Kies voor kwalitatief hoogwaardige 
brandstof, ongeacht of het gaat om gas, 
hout, pellet, elektrisch of bio. Wij geven je 
de juiste informatie om aan de wettelijke 
emissiewaarden te voldoen. Naast de 
kwaliteit van de brandstof is de manier van 
stoken belangrijk. Je krijgt van ons dan ook 
een stookcursus als dat nodig is.”

Niet van echt te onderscheiden
De gashaard is momenteel populair. “En 
dat is niet voor niets. Hij is schoon, veilig 
en eenvoudig in het gebruik. Dankzij allerlei 
innovatieve technieken kun je bovendien 
genieten van een aantrekkelijk vlammenspel 
dat niet van echt is te onderscheiden. 
Mensen zijn er vaak aangenaam door 
verrast.”

Een open haard 
zorgt voor sfeer 

en gezelligheid in 
huis. Zeker met de 
donkere dagen in 
het vooruitzicht is 

dit hét moment om 
je te oriënteren op 
de mogelijkheden. 

In de uitgebreide 
showroom van 
De Griffi oen, al 

ruim vijftig jaar dé 
haardspecialist 

in Rotterdam en 
omstreken, kun 
je je volop laten 

inspireren.

Geen afvoerkanaal
Is in jouw woning geen afvoerkanaal 
te realiseren? Dit hoeft absoluut geen 
belemmering te zijn, want naast de 
traditionele hout gestookte open haard zijn 
er tegenwoordig ook andere opties. “We 
hebben bijvoorbeeld elektrische sfeervuren 
waar je alleen een stopcontact voor nodig 
hebt. Een bio-brander brandt op bio-
ethanol dat je alleen even moet aansteken. 
Beide creëren dezelfde warme sfeer als een 
‘gewone’ open haard.”

Onderhoud
Ook voor onderhoud van de schoorsteen, 
of als er problemen zijn met uw rookkanaal, 
bent u bij De Griffi oen aan het juiste adres. 
“Om het dodelijke koolmonoxide gas te 
voorkomen, moeten afvoerkanalen en 
ventilatiesysteem minimaal één keer per 
jaar vakkundig worden gecontroleerd en 
gereinigd. Veiligheid en gezondheid gaan 
voor alles!”
 

Een open haard voor ieder interieur

De Griffi oen  |  Anthonetta Kuijlstraat 36  |  Industrieterrein Prinsenland Rotterdam
010-4046459   |   info@griffi oenrotterdam.nl  |  www.griffi oenrotterdam.nl

Een open haard voor ieder interieur

NIET DE EERSTE, 
WEL DE BESTE!

BRUISENDE/ZAKEN
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BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.nl

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.nl 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.nl 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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MAASSLUIS
Van Es Trends & Watches

Het Drankenkabinet/ De Proeverij
Grieks restaurant Alpha

Smaak en Meer catering & eetwinkel
JéTé Woonidee

Verhagen schilderwerken
Boudesteijn Wonen & Slapen

Dierenkliniek Zwarte Zee
Dairco Airconditioning

Hype! mode
Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij

Allure Bijou
Kippie Grill & Maaltijden Maassluis

Fysico
Crematorium De Dijk

SCHIEDAM
1st2dive

Tip to Toe Bodycare
Stg. Promotie Schiedam

Tabakshop Parkweg
Beauty & Skincare Schiedam

Tandprothetische Praktijk Hajee
Coppens Slaapcomfort

Rederij Diane (Partyship Diane)
De Lange en Reek

Blauwendaal Schiedam B.V.

De Waterweg Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.dewaterwegbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen 
is het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

VLAARDINGEN
Steigerhuys 

Bambinoos Kinderopvang
Museum Vlaardingen/VVV
My-LifeSlim Vlaardingen

Culinaire Slagerij Wapenaar
Het Hof der Keukens

't Oeverbos
Vue Cinema

Haarmode Louise
Veringmeier Woninginrichting
Homechill glasfolietechniek

Studio Breeze
Delicatesse Da Angelo
De leukste Dierenshop

Team Kappers (vestiging De Loper)
Sport en wellnesspraktijk Gezond in Balans

Automobielbedrijf Dorzo BV
Bloembinderij Sandra

Dogs Barbershop
West Beheer B.V.

VodiCare Dietistenpraktijk
Palestra Beautysalon
AM Restyle & Living

Griffijn BV
Noi!

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
De Waterweg Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

Ga naar www.dewaterwegbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.
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Oktober is de woonmaand. Nu de 
dagen korter worden en buiten de 
temperatuur daalt, is dit het ideale 
moment om je huis gezellig en 
sfeervol te maken. Helemaal hot op 
dit moment zijn de dadel takken. 

Je kunt ze heel mooi decoreren op 
kruiken vazen en schalen.

Wij decoreren ze vaak met de vazen 
en kruiken van Brynxz!

Dr. Wiardi Beckmansingel 7
Vlaardingen / T 010 434 19 01
Info@bloembinderijsandra.com 
WWW.BLOEMBINDERIJSANDRA.COM

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

Neem vandaag nog 
een ABONNEMENT 
op Bruist voor
€ 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per 
editie) welke editie óf edities
je iedere maand thuis of bij 
je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.Meer informatie?

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!
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Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Je wordt met
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De kunst van het leven

Hulp 
vragen

Als het even niet meer gaat… in je relatie of met 
jezelf. Zoekt u hulp in een moeilijke periode?
Mogelijk kan ik iets voor u betekenen. Ik kan 
d.m.v. persoonlijke begeleiding u helpen zelf- 
standig de draad van het leven weer op te pakken.  

• Voor alle mensen die tijdelijk psychologische   
 hulp nodig hebben, ongeacht hun geloofs- of   
 levensvisie.
• Voor mensen die geholpen willen worden met   
 hun (familie)relatie. 

De meeste verzekeringen  
vergoeden een deel van de kosten. 

Psychosociale therapie   
ds. Rianne Noordzij 

contextuele en psychosociale hulpverlening
06-414 80 250  |  www.riannenoordzij.nl

of mail: pastorale@riannenoordzij.nl

Prijzen vanaf € 99,-

aangesloten bij:



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

OTTICA EYE FASHION

50% op monturen

op glazen

of

Fifty/Fifty deals

50%

U maakt de keuze

GEOPEND 
van ma t/m za van 
09.00 t/m 19.00 uur



“Als je voor comfort, kwaliteit en 
service gaat, ben je bij ons aan het 
juiste adres. En dat tegen een zeer 
scherpe prijs-kwaliteit verhouding. 
Wij staan garant voor de beste 
woonbeleving en bieden 
bankstellen, relaxfauteuils, 
wandmeubels, vloerbedekking, 
zonwering, gordijnen en nog veel 
meer... En dat zowel in een zeer 
eigentijdse als een wat meer 
behouden stijl. Voor ieder wat wils 
dus. Op het gebied van banken en 
relaxfauteuils bieden wij zelfs echt 
maatwerk.”

Kom eens langs en ervaar 
ook de beste woonbeleving.

Alles voor het interieur

Henri van RooijHenri van Rooij

VERINGMEIER WONINGINRICHTING
GERARD BURGERLAAN 16 VLAARDINGEN
010 4260193
WWW.VERINGMEIERWONINGINRICHTING.NL



Brede Havenstraat 8
3131 BC Vlaardingen

Tel. 010-2341604

Maandag en dinsdag 
gesloten.

Lekker eten
in Spaanse sferen?

Dat kan bij El Loco 
aan de Brede Havenstraat 8 in Vlaardingen.

Reserveer snel via de telefoon 
of kom langs in ons restaurant!

Van der Driftstraat 73 Vlaardingen | 010-4346207 
haarmodelouise@gmail.com | www.haarmodelouise.nl

Gewoon gezellig
En altijd met een stralende glimlach!

Bij ons in de salon is het altijd gezellig en ervaar je het 
huiskamergevoel. Onder het genot van een lekker kopje 
koffie of thee adviseren wij je graag over de laatste trends 
en wat voor jou het mooiste kapsel is. We houden ervan 
jou lekker te verwennen en met veel aandacht een mooie 
coupe aan te meten. In onze familiesalon kun je voor 
van alles terecht; van permanent tot beachwaves en van 
watergolf tot balayage. Voor ieder wat wils en altijd met 
een stralende glimlach!

Mooie 

haarproducten van 

o.a DAVINES bij 

ons in de salon
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kussens 
slaapkamer 
sfeervolle 
slapen 

showroom 
collectie 
service 
yuno

Een gezonde
nachtrust is een 
essentieel onderdeel 
van het dagelijkse leven

Een goed bed kopen, dat voor u persoonlijk goed 
ondersteunt (ieder mens is per slot van rekening 
anders: gewicht, voorkeuren etc.) doe je niet 
vanaf een plaatje of papier. 

In de showroom bent u dan ook van harte 
welkom om te komen proefliggen, zo kunt u de 
juiste keuze maken. 
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Maak kans op een:

textielbon
t.w.v. € 50,-
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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, reparaties
•  Ad-Hoc en/of regie-opdrachten

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

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




