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TIP
Een verblijf bij 

Luxexcellent is erg 

origineel als verrassing 

voor je partner bij een 

speciale gelegenheid.

Luxexcellent heeft haar deuren geopend in de 
Hoolstraat te Nuland. Een luxe privésauna waar 
je in alle privacy, met maximaal 4 personen, 
kunt genieten van elkaars gezelschap en alle 
beschikbare faciliteiten.  

“Bij Luxexcellent kom 
je helemaal tot rust”

Luxexcellent heeft haar deuren geopend in de 

Optimaal relaxen in luxe privésauna



Hoolstraat 7  Nuland
06-36272536

info@luxexcellent.nl
www.luxexcellent.nl

Tijdens je verblijf (vanaf 2 uur) kun je 
gebruikmaken van een saunacabine (80°C), 
een bubbelbad in de buitenlucht onder de 
sterrenhemel, douches, een relaxruimte met 
open haard en tv, een ruime tuin en een bed 
om te ontspannen. Ideaal voor stellen die op 
zoek zijn naar wat romantiek of vrienden en 
vriendinnen, die een keer echt de tijd voor 
elkaar willen nemen.

Arrangement op maat
Je kunt je nog eens extra in de watten laten leggen door een massage 
bij te boeken of een heerlijke maaltijd bij te bestellen. Als je wilt, kun je 
bovendien samen lekker blijven overnachten in de slaapkamer op de 
eerste verdieping van het privé-saunacomplex. Om vervolgens in de 
ochtend wakker te worden van de geur van vers gezette koffie en warme 
broodjes. 

Heb je speciale wensen? 
Bij Luxexcellent denken we actief met je mee om er een onvergetelijke
Wellness-ervaring van te maken!

Optimaal relaxen in luxe privésauna
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Bruisende lezer,

Het is november. De laatste sporen van de zomer laten we nu 
(helaas) toch echt achter ons en de dagen worden alsmaar korter. 
Dit komt natuurlijk doordat de wintertijd inmiddels is ingegaan en 
het daardoor steeds vroeger donker wordt.

Aan dit gegeven kunnen we helaas niet zoveel veranderen. Maar 
heb je daarnaast ook niet af en toe het idee dat je dagen steeds 
korter lijken doordat je zó veel moet? Niet alleen doordat je alle uren 
van de dag volplant, maar ook doordat we ons, tijdens een momentje 
voor onszelf, alsnog onrustig voelen. Onze hersenen zijn het niet 
meer gewend om niks te doen, waardoor we telkens weer op zoek 
gaan naar iets om onszelf bezig te houden. 

En dat terwijl zo’n moment van rust juist heel belangrijk is. Maar 
hoe laat je alles los en kom je echt tot rust? Je leest er meer over 
in deze nieuwste editie van Bruist.

Gelukkig hebben onze ondernemers ook deze maand een momentje 
van rust gepakt en tijd vrijgemaakt in hun overvolle schema om ons 
meer te vertellen over hun bruisende ondernemingen. Zo lees je in 
dit magazine meer over Rianne Noordzij en komt ook Luxexcellent 
uitgebreid aan het woord.

Heb jij ook behoefte aan een momentje van rust? Wij bieden de 
oplossing: sit back and relax, Bruist erbij en ontspannen maar!

Lea en Marcel Bossers
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Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie 
door te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf zodat 
je daarna weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

kom  jij echt tot rust?Hoe
Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks doen maar 
je telefoon blijft steeds trillen en je gedachten gaan van je 
belastingaangifte naar de strijk die er nog ligt. Dit zorgt ervoor 
dat we ons, tijdens een momentje voor onszelf, alsnog onrustig 
voelen. We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te doen. 
Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je even verveelt, 
krijg je de neiging om weer een nieuw dopamineshot - een 
beloning van gedrag - op te wekken door je e-mail of je 
Facebook te checken. 

TOCH IS HET HEEL BELANGRIJK OM REGELMATIG 
ECHT TOT RUST te komen. Maar hoe pak je dit nou aan? 
Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, misschien in je 
pauze, om heel even je ogen te sluiten en tijd in stilte door te 
brengen. Het sluiten van je ogen verbetert de kwaliteit van rust. 
Probeer het eens uit, het helpt echt. Blijft er tijdens zo’n 
rustmomentje van alles door je hoofd spoken? Om alle 
zorgen (tijdelijk) even uit te zetten, kun je drie minuten 
de tijd nemen om alle to-do’s op te schrijven. Door het 
opschrijven van deze dingen hoeft je hoofd er niet meer 

LAAT EVEN
ALLES  LOS!
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mee bezig te zijn, aangezien het allemaal op 
papier staat. Is één van je zorgen iets wat je 
niet op korte termijn kunt oplossen? Dan heeft 
het ook niet erg veel zin om er op dat moment 
over in te zitten. Klinkt logisch toch? 

PAK JOUW MOMENT
Weet je hoe vaak je even een momentje voor 
jezelf zou moeten nemen? Elke dag! Zorg 
ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan 
toe bent. Dat betekent telefoon, computer en 
televisie uit. Niet storen! Het is heel belangrijk 
dat je geest rust krijgt. Vijf minuten van stilte is 
effectiever dan dertig minuten voor de televisie 
zitten of je Facebookpagina checken.

EXTRA TIP Gebruik je telefoon helemaal niet 
meer in de slaapkamer, zodat je slaapkamer 
altijd een plek is waar jij tot rust komt. Je 
telefoon is namelijk een van de hoofdfactoren 
van dat onrustige gevoel dat jij constant hebt. 
En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie 
leiden. WIE WIL DAT NOU NIET?

BRUIST/BODY&MIND

kom  jij echt tot rust?



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.  

Lange Haven 61, 3111 CB Schiedam, Telefoon: 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!
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 

• volledig kunstgebit
• gedeeltelijk kunstgebit
• klikgebit
• rebasing
• reparatie

Maak gerust  
een afspraak  
voor advies over:



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.

Lange Haven 61, 3111 CB Schiedam, Telefoon: 010 4267422
wimhajee@ttphajee.nl, www.hajee-kunstgebit.nl
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FAMILY: YOU LOVE THEM
OR YOU HATE THEM

Iedereen heeft familie. Familie komt in alle 
soorten en maten, maar wat betekent familie? 
Om die vraag draait het van 13 oktober tot en 

met 3 maart 2019 bij de tentoonstelling ‘Familie’ 
in het Stedelijk Museum Schiedam. Zo’n twintig 

(internationale) hedendaagse kunstenaars 
ontwikkelden hun visie over geboorte,

opgroeien, huwelijk en afscheid.
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

GroenLIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

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 november’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99

Gemaakt van soepel 

canvas, stijlvol met 

subtiele details. 

Handig en
waterafstotend!
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KEEP IT GREEN 
Je weet vast wel dat het goed is om groene thee te drinken. 

Deze thee zit namelijk vol met antioxidanten, vitaminen 
en mineralen. Dit zorgt ervoor dat je minder snel ziek 

wordt. Cafeïnehoudende groene thee kan ook je middagdip 
verhelpen en stimuleert gewichtverlies. Dagelijks een 

groen kopje dan maar? Bredemeijer Bella Ronde,
€ 109,95  www.bredemeijer.nl

VEGAN GREEN 
Verfgebruik in ons interieur kan en moet milieubewuster. Vanuit 
deze overtuiging startte Christel van Bragt haar eigen verfl ijn: 

Amazona Krijtverf. De verf is ambachtelijk vervaardigd uit 
uitsluitend hoogwaardige, minerale bestanddelen en natuurlijke 

pigmenten. Dit maakt de krijtverf 100% natuurlijk, ‘vegan’ 
en daardoor uniek in Nederland. 

Amazona Krijtverf, kleur Evergreen, vanaf 0,75 liter,
€ 28,50  www.amazona.nl

GroenGroenGroen Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vriendenzodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 november’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een 
Princess Traveller Boston koffer t.w.v. € 99,99

De Boston koffer is een 
innovatieve koffer met een 
geïntegreerde paspoort-
en documentenhouder. 
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

GREENIFY YOUR LIFE
Planten zuiveren de lucht, brengen geluk, dempen geluid en 

pimpen je interieur. Greenify your life snel en makkelijk met de 
green friends van www.plantsome.nl. Je koopt de plant(en) online 
en de volgende werkdag worden ze bezorgd. De ‘VerzorgingsApp’ 
zorgt dat de planten ook awesome blijven!  www.plantsome.nl 

GROEN,
GROENER, 
GROENST

In het interieur 
zien we al een 

tijdje opvallend veel 
groentinten. Groen 

toepassen in de badkamer 
kan makkelijk met bijvoorbeeld 

een plant of groene accessoires. Maar 
doe eens gek, en kies voor een groene 

opzetwastafel van Villeroy & Boch. 
Villeroy & Boch | Artis, 

verkrijgbaar in mint, sencha en cedar,
vanaf € 690,-  www.villeroy-boch.nl 
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Face-bar esthetiek

Ooglidcorrectie
Heeft u last van 

overhangende oogleden, 
afhangende 

wenkbrauwen, wallen of 
rimpelvorming rond de 

ogen? Dan kan een 
ooglidcorrectie voor u 

een passende oplossing 
zijn. Deze relatief kleine 
ingreep kan zorgen voor 

een groot resultaat.
Na een ooglidcorrectie 

ziet u er jonger, frisser en 
minder vermoeid uit.

Behandeling en mogelijkheden
Een ooglidcorrectie van de bovenoogleden is een kleine operatieve ingreep onder lokale 
verdoving. De reden waarom er zoveel ooglidcorrecties worden uitgevoerd, is dat door het 
minder elastisch worden van de huid de oogleden slapper worden en uitzakken. Bij de 
bovenoogleden heeft dit als direct gevolg dat een huidplooi van het bovenooglid op de 
wimpers gaat rusten, waardoor het openen van het oog moeilijk wordt. Ooglidcorrecties 
van de bovenoogleden worden veelal ook uitgevoerd vanwege klachten van zware 
oogleden, een drukkend gevoel op de bovenoogleden en hoofdpijnklachten. Door het 
zakken van het voorhoofd met daarbij ook de wenkbrauwen, kan het probleem van de huid 
van de bovenoogleden eerder tot een probleem en dus een indicatie 
voor een bovenooglidcorrectie leiden. Indien de wenkbrauwen te laag 
zijn gezakt, is een correctie van de bovenoogleden niet de juiste 
oplossing. In dat geval moet er een wenkbrauwlift worden 
uitgevoerd, al dan niet gecombineerd met een bovenooglidcorrectie.

Ruime ervaring in het uitvoeren van ooglidcorrecties
Bij de Pellegrinus Kliniek kunt u terecht voor een 
bovenooglidcorrectie, onderooglidcorrectie of een combinatie van 
beide. Zowel operatief als met behulp van de CO2 laser. Alle 
ooglidcorrecties worden uitgevoerd door  Dr. Roeland Ceulen, 
met zijn vele jaren ervaring in cosmetische en operatieve 
behandelingen bent u verzekerd van een mooi resultaat. 

Samen met het strenge kwaliteitsbeleid en de aandacht 
voor de cliënt bent u bij de Pellegrinus Kliniek verzekerd 
van topzorg!

COLUMN/ROELAND CEULEN

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

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

Volledig verzorgd 
van top tot teen

Behandeling op maat
“Iedere klant is anders. Om die reden is geen enkele schoonheids-
behandeling 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 verschillende huidtypes ben ik me verder 
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.”

De Brauwweg 46, Schiedam  |  06-52578303 |  www.lovebeautynails.nl

COLUMN/DAISY

Al mijn klanten krijgen persoonlijke 
aandacht. Ik wil dat dat mijn 

klanten zich prettig en gemakkelijk 
bij mij voelen. Dat ze weer 

ontspannen en zelfverzekerd de 
deur uit gaan.

Ik krijg inspiratie doordat elke klant 
weer anders is. Zo benader ik Nail 
art voor elke klant weer anders. 

Iedereen heeft een andere smaak, 
of het nu om een French manicure, 

een print of natural look gaat.

Dit geldt ook voor mijn 
verzorgingsbehandelingen. Ten 
eerste is verzorging van de huid 

gewoon heel belangrijk. Zelfs een 
goede huid kan je mooier maken! 
Behandelingen stem ik af op de 

conditie van de huid. Of het nu om 
acne, een verouderde of jonge huid 

gaat, ik wil dat je weer gaat 
stralen!

uim 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.”R

www.lovebeautynails.nl

Loop vooral 
eens binnen 
bij Daisy!

Nieuwsgierig 
geworden? 

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!” 



Face-bar esthetiek

Ooglidcorrectie
Heeft u last van 

overhangende oogleden, 
afhangende 

wenkbrauwen, wallen of 
rimpelvorming rond de 

ogen? Dan kan een 
ooglidcorrectie voor u 

een passende oplossing 
zijn. Deze relatief kleine 
ingreep kan zorgen voor 

een groot resultaat.
Na een ooglidcorrectie 

ziet u er jonger, frisser en 
minder vermoeid uit.

Behandeling en mogelijkheden
Een ooglidcorrectie van de bovenoogleden is een kleine operatieve ingreep onder lokale 
verdoving. De reden waarom er zoveel ooglidcorrecties worden uitgevoerd, is dat door het 
minder elastisch worden van de huid de oogleden slapper worden en uitzakken. Bij de 
bovenoogleden heeft dit als direct gevolg dat een huidplooi van het bovenooglid op de 
wimpers gaat rusten, waardoor het openen van het oog moeilijk wordt. Ooglidcorrecties 
van de bovenoogleden worden veelal ook uitgevoerd vanwege klachten van zware 
oogleden, een drukkend gevoel op de bovenoogleden en hoofdpijnklachten. Door het 
zakken van het voorhoofd met daarbij ook de wenkbrauwen, kan het probleem van de huid 
van de bovenoogleden eerder tot een probleem en dus een indicatie 
voor een bovenooglidcorrectie leiden. Indien de wenkbrauwen te laag 
zijn gezakt, is een correctie van de bovenoogleden niet de juiste 
oplossing. In dat geval moet er een wenkbrauwlift worden 
uitgevoerd, al dan niet gecombineerd met een bovenooglidcorrectie.

Ruime ervaring in het uitvoeren van ooglidcorrecties
Bij de Pellegrinus Kliniek kunt u terecht voor een 
bovenooglidcorrectie, onderooglidcorrectie of een combinatie van 
beide. Zowel operatief als met behulp van de CO2 laser. Alle 
ooglidcorrecties worden uitgevoerd door  Dr. Roeland Ceulen, 
met zijn vele jaren ervaring in cosmetische en operatieve 
behandelingen bent u verzekerd van een mooi resultaat. 

Samen met het strenge kwaliteitsbeleid en de aandacht 
voor de cliënt bent u bij de Pellegrinus Kliniek verzekerd 
van topzorg!

COLUMN/ROELAND CEULEN

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

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



010-4752297  
De loper 64 -66, Vlaardingen  
www.teamkappers.nl
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Rene Verhagen is uw specialist 
voor alle schilderklussen. 
Vakkundig, snel en altijd met een 
“klant is koning mentaliteit”.
 Vanwege mijn grote netwerk kan ik u ook 

meer (dan onderstaande) diensten aanbieden:
• binnen- en buitenschilderwerk
• behang(werk)
• stuc(werk) 
• latexrollen & spuiten
• kleuradvies
• glas vervangen
Voor bedrijven, scholen, dokters- en  
tandartspraktijken, etc. zijn wij ook  
beschikbaar buiten kantooruren!

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

Uw specialist voor
alle schilderklussen



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. Kies voor een boek waar je blij of geïnspireerd van wordt.
  Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 

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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Wij kunnen u vrijwel alle merken leveren. 
Uitgebreid advies is bij ons standaard.

Uiteraard worden alle producten
nauwkeurig ingemeten.

Stalenmateriaal mag uiteraard mee naar huis 
om de kleuren goed af te kunnen stemmen.

Onze adviseurs komen bij u thuis om 
interieuradvies te geven.

Wij bieden u prijsgarantie dus u betaalt 
nooit te veel.

Tot ziens in onze showroom! 

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



Ruim 2.000 m2 woonplezier. Alles op het 
gebied van de totale woninginrichting.

Bankstellen, eethoeken, kasten, tapijt, 
karpetten, vinyl, parket, laminaat, bedden, 
boxsprings, zonwering (binnen en buiten), 
raambekleding, gordijnen, vitrage, behang, 
schouwen, haarden, etc.

Wij richten uw woning sfeervol maar 
voordelig in.

Kom gerust langs voor een vrijblijvende 
offerte, de koffie staat klaar!

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

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



Wij werken met de behandelingen en producten van MeLine, 
de eerste en tot nu toe enige productlijn welke gespecialiseerd 
is in alle soorten hyperpigmentatie. Heeft u pigmentvlekken, 
ouderdomsvlekken, en/of levervlekken en wilt u daar vanaf?

Rubensplein 8-B, Schiedam  |  010-2460985  |  info@beautyskincareschiedam.nl  |  www.beautyskincareschiedam.nl

PIGMENTVLEKKEN
Een veel voorkomend probleem die moeilijk te behandelen is. Pigment wordt gestimu- 
leerd door verschillende factoren, zoals: hormonen, ontstekingen door een getrauma-
tiseerde huid en door een cellulair probleem. Dit allemaal in combinatie met de zon.

ouderdomsvlekken, en/of levervlekken en wilt u daar vanaf?

Neem dan 
contact met ons 
op en ga voor 

een egale huid!

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

Waarom zou ik  
kiezen voor mediation? 

COLUMN/DEBBIE KIJF

• Jullie bepalen zelf het resultaat. Niet de rechter of een arbiter neemt de  
 beslissingen, maar jullie beslissen. 
• Duurzaamheid van de oplossingen. Het levert duurzame resultaten op   
 omdat beide partijen het gezamenlijk eens worden over een oplossing,   
 door jullie zelf bepaald en niet van buitenaf opgelegd. 
• Het is sneller in plaats van een langdurig gerechtelijk proces dat wel jaren  
 kan duren, werk je zelf aan het resultaat; meestal bereikt binnen enkele  
 weken. 
• Je bespaart geld. Heb je ieder een advocaat, dan kunnen de kosten   
 oplopen tot in de duizenden euro’s. Door voor mediation te kiezen bespaar  
 je aanzienlijk. 
• Mediation is succesvol. In 80-90% van de gevallen wordt met mediation  
 samen in onderling overleg overeenstemming bereikt. 

Debbie Kijf Mediation helpt u met alle zaken die geregeld moeten 
worden zoals de financiële en praktische zaken. Hier een aantal 
redenen: 

Debbie Kijf Mediation helpt u met alle zaken die geregeld moeten worden zoals de 
financiële en praktische zaken. Zo begeleidt Debbie u met het verdelen van de 
bezittingen, het opzetten van een ouderschapsplan, eventueel een kindgesprek, het 
opnieuw organiseren van de financiën, bekijken van de hypotheekmogelijkheden, het 
opstellen van het echt-scheidingsconvenant, etc. Debbie kent de regels en wijst u de 
weg. Daarbij is altijd ruimte en begrip voor emoties, in elke fase van het traject.

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek. Dat kan per e-mail via  
info@debbiekijfmediation.nl of telefonisch via 0181-390034



BINNEN/BUITEN

Girl schetst het leven van de 15-jarige Lara, 
wier grootste droom is om carrière te maken 
als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt 
tegen, want Lara is geboren als jongen. 
Echter, samen met haar vader en jonge 
broertje tracht ze de wereld te trotseren. Bij 
de wereldpremière tijdens het Filmfestival 
van Cannes werd de fi lm beloond met een 
minutenlang durende staande ovatie en 
sleepte Girl verschillende prijzen in de wacht. 
Vooral het acteerwerk van de jonge acteur 
Victor Polster maakte grote indruk.
Girl is vanaf 1 november te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
GIRL

 AGJE UIT
GLOW 
EINDHOVEN

D

GLOW is een gratis te bezoeken 
lichtkunstfestival in Eindhoven dat 
ieder jaar in november plaatsvindt. 
Dit jaar van 10 tot en met 17 
november alweer voor de 13e keer. 
GLOW is te omschrijven als een 
grote expositie in de openbare 
ruimte van Eindhoven met zo’n 35 
lichtkunstenaars uit binnen- en 
buitenland. De lichtkunstprojecten 
zijn met elkaar verbonden middels 
een looproute. Het thema voor 
2018 is Shadows & Light.
Kom naar Eindhoven en beleef hoe 
bij het vallen van de avond het 
straatbeeld van de stad verandert 
van kleur en vorm.
10 - 17 november 2018
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

BOEKJE LEZEN NIENKE GOTTENBOS
Je bent in verwachting, je kindje is net 
geboren of je hebt een gezellige kleuter om 
je heen rennen. Als je kinderen hebt, heb 
je ook huisdieren. Geen honden of katten, 
maar miljarden bacteriën! Ze leven in de 
oren, navel en vooral darmen van je kind. 
Je hebt ze zelf trouwens ook. Geen zorgen, 
jullie zijn niet vies. Deze jungle van 
bacteriën en andere micro-organismen is 
juist heel belangrijk en houdt jullie gezond. 
In dit boek lees je (van) alles over de 
bacteriën in de darmen van baby’s en 
kinderen en oorzaken en oplossingen voor 
het hele scala aan kinderpoepproblemen.
DE POEPDOKTER-JUNIOR van NIENKE 
GOTTENBOS is nu te koop voor € 23,95

Als werkende ouder wilt u zorgeloos naar 
uw werk én de beste opvang voor uw kind.
Bij BSO Bambinoos is dat mogelijk. Wij bieden 
buitenschoolse opvang die voldoet aan de 
hoogste kwaliteitsnormen. Ons hoofddoel is het 
bieden van een heerlijke plek voor uw kind, 
waar het veilig is, zich kan ontspannen, kan 
spelen én veel kan leren.

De buitenschoolse opvang is in 
schoolweken geopend van 15.30 uur tot 18.30 
uur. Op woensdag is de bso geopend vanaf 
11.30 uur. We hebben ook verlengde opvang 
deze wordt aangeboden van 07.00 tot 19.00.
In de vakantieweken is de bso geopend van 
7.30 uur tot 18.30 uur. 
De buitenschoolse opvang van Bambinoos heeft 
één locatie aan de Claudius Civilislaan 35. 

Buitenschoolse opvang
Bambinoos

Hoofdlocatie: Soendalaan 2, Vlaardingen  |  010-2292657  |  info@kinderopvangbambinoos.nl  |  www.kinderopvangbambinoos.nl

Kom je 
ook bij ons 

spelen?
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BEAUTY/NEWS

We willen weten wat we op onze huid 
aanbrengen en worden ons steeds meer 
bewust van de heilzame werking van natuurlijke 
ingrediënten. Deze producten zijn dan wel 
groen, maar echt geen groentjes meer. 

6. Smooth Sugar Scrub Zuiverend van l’Oréal Paris, € 12,99  www.loreal-paris.nl 
7. Kure Bazaar Cuticule Oil, € 38,- ,www.shizo.nl   8. Pore Control van Clarins, € 55,-  www.clarins.nl

9. Coconut Pulling van BLOOMR, € 29,95  www.bloomrstore.nl
10. Skin Natural Face Care Set van Klapp, € 15,90  www.klapp-cosmetics.com

11. Tandpasta Villa Noacarlina van Lebon, € 18,50  www.cosmania.nl
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1. Hand Cream van Grown Alchemist, € 39,-  www.skins.nl
2. Coconut Milk Shampoo van Mauï Moisture, € 12,99,  verkrijgbaar bij onafhankelijke drogisterijen 

3. Ultimate Day Oil van Living Natre, € 25,95  www.livingnature.nl 
4. Cire Trudon - Noël 2018 - Odeurs d’Egypte Gyzeh, € 75,-  www.debijenkorf.nl

 5. Pure Eco Bamboo Soothing Gel, € 15,-  www.boozyshop.nl
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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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Oranjestraat 19 - 21  •  3111 AM Schiedam
T 010-426 87 17 • www.coppensslaapcomfort.com

Auping Auronde



Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een enorm 
succes.

De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen.

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig 
geen taboe meer. Wil je ook verschillende 
producten uitproberen die Christian en 
Anastasia ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een spannend cadeau om te 
geven en te krijgen! Met deze 10-delige set 
kunnen jullie samen een begin maken aan 
een spannend bondage avontuur...

www.rooieoortjessexshop.nl
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DR. WIARDI BECKMANSINGEL 7 - VLAARDINGEN

010-4341901 www.bloembinderijsandra.com

BLOEM- EN WOONDECORATIE

Steigerhuys  |  4e Industriestraat 36a, Vlaardingen  |  06-23768880  |  info@steigerhuys.nl  |  www.steigerhuys.nl

STEIGERHOUTEN 
MEUBELS VOOR 

PARTICULIEREN EN 
BEDRIJVEN

TUIN

LOUNGEBUITEN KEUKENS

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

me
met rust

L aad

me
met rust

L aad

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.



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 door middel van 

persoonlijke begeleiding u helpen zelfstandig de draad van het leven 

weer op te pakken.  

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

Ik streef in mijn gesprekken naar openheid en openhartigheid, waarin 
uw persoonlijke overtuiging en vragen centraal staan. Ik werk vanuit 
een christelijke inspiratie, maar respecteer de levensvisie en 
overtuigingen van anderen. Graag ga ik met u samen op zoek naar 
datgene waarmee u geholpen bent.

Ik kan je helpen! 
Bel gerust voor vragen of om een afspraak te maken.  
Het zal je werkelijk helpen!

Hulp nodig?

DEELS VERGOEDbij aanvullend  
verzekerd

-
bij een groot aantal verzekeraars.

Psychosociale therapie   
ds. Rianne Noordzij  

Ieder mens maakt van alles mee.  
Maar als je ballast te zwaar wordt, 

blijf er dan niet mee rondlopen.  
Dat is ongezond en je kan er 

lichamelijke klachten van krijgen.
Vanuit ervaring weet ik dat aandacht 

en professionele begeleiding ‘heel’ 
goed werkt.

Een belangrijk deel van mijn praktijk 
is het aangaan van gesprekken met 

mensen die, in welke omstandigheden 
dan ook, willen dat er iemand is die 
hen begeleidt. Het is de bedoeling 

dat diegene weer zelfstandig 
verder kan, zelf beslissingen en 

verantwoordelijkheid kan nemen. 
Ik heb aandacht voor ieders 

levensverhaal.

Contextuele en psychosociale  
hulpverlening

06-414 80 250  www.riannenoordzij.nl
of mail: pastorale@riannenoordzij.nl

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





Like ons op 
www.facebook.com/DeWaterwegBruist

D E S I G N  I N  T I TA N I U M

€ 119

€ 139

Peperstraat 7, Vlaardingen  |  06-11446058  |  www.noimode.nl  |   Noimode

De gezelligste boutique van Vlaardingen
met mode die stoer, chic en vrouwelijk is. 

Maat xs t/m xxl

  |  Noimode

met mode die stoer, chic en vrouwelijk is.

Maat xs t/m xxl
We regelen 
graag een 

Lady's Night 
voor je!



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

Nieuws!
Vanaf heden werken wij  

met de producten van KIS.
Wij kunnen u haar nog mooier maken met het "Keratine 
Infusion System". Als we uw haar kleuren met KIS, dan 

kunnen we u goed adviseren hoe u uw haar thuis met de 
verzorgingsproducten kan behandelen, om uw kleur en 

glans te behouden.
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