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perfectie
tot in detail

wij maken alles
100% op maat

Uw ideale kast op maat
Kasten 100% op maat gemaakt. Dat is ons motto 

en daar staan wij al meer dan 25 jaar om bekend. 
Een inloopkast een schuifdeurkast of toch liever 
een boekenkast laten maken? Wij helpen u bij 
het samenstellen van uw ideale kast. Bezoek 
onze showroom en ervaar al onze mogelijkheden. 
Graag tot ziens in onze showroom!

Jens de Graaf

Gerard Burgerlaan 7 in Vlaardingen (Woonboulevard Hoogstad)

www.degraafkasten.nl

KASTEN OP MAAT VOOR ELKE RUIMTE
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Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan De Graaf - kasten op maat, Schoonheidssalon Joy 
en Beauty & Skincare. Stuk voor stuk zijn zij net als wij klaar voor 
het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 
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de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen



Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 

Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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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!

Uw onderneming ook presenteren in 
dit sprankelende magazine? Of wilt u 

meer weten over de vele mogelijkheden 
van De Waterweg Bruist? 

Neem dan contact op via nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340



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

U wilt toch ook een kwaliteits- 
keuken tegen een betaalbare prijs?
“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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COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.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 
huidverouderingsverschijnselen 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 
Dermatologisch Centrum Breda 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. 

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 Dermatologisch Centrum Breda duurt ongeveer 
vijftien minuten. De behandeling is vrijwel pijnloos, een verdoving is dan ook niet nodig.

Dermatologisch Centrum Breda is 
ontstaan vanuit de overtuiging dat 

sommige routinematige behandelingen 
effi ciënter kunnen worden gedaan 
in een gespecialiseerd zelfstandig 

behandelcentrum dan in een ziekenhuis.

Korte communicatielijnen en 
effi ciënte behandeltrajecten

Hierdoor hebben we geen wachtlijsten 
en houden we de kosten laag. Dit ziet u 

terug in onze tarieven.

Wij werken met een vast team 
van betrouwbare, gekwalifi ceerde 
dermatologen en huidtherapeuten 

die zich inzetten voor elke individuele 
patiënt. Persoonlijk contact vinden wij 

belangrijk, bij ons bent u geen nummer.

Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Zomergemstraat 2A, Breda

076 - 578 00 50

SNEL, GOED 
EN BETAALBAAR.

-
Bel nu voor een 

afspraak!

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 doen 
Skinboosters?

Skinboosters repareren de huid om gezonde glans te herstellen en 
helpen de huid om het vochtgehalte te behouden (voorkomt diepere 
lijnen en vermindert droge / schilferige huid). Zeer geschikt voor de 
ouder wordende huid waarbij de collageen en elastine minder wordt in 
de huid. En bij mensen met volumeverlies dat kan komen door veel 
gewichtsverlies of stress.

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!

eze versnellen de de reparatiecyclus van de huid (helpen bij reparatie 
of vernieuwing van de huid), minimaliseren fijne lijntjes en verminderen 
rimpeltjes. (is meervoud skinboosters) Ze helpen de huid om acne te 
bestrijden of van oneffenheden te herstellen, het kan zelfs eerdere acne-
littekens verminderen.

D

www.lovebeautynails.nl

Loop vooral 
eens binnen 
bij Daisy!

Nieuwsgierig 
geworden? 

gewichtsverlies of stress.
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te verzachten of zelfs geheel te laten verdwijnen. 

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 Dermatologisch Centrum Breda duurt ongeveer 
vijftien minuten. De behandeling is vrijwel pijnloos, een verdoving is dan ook niet nodig.

Dermatologisch Centrum Breda is 
ontstaan vanuit de overtuiging dat 

sommige routinematige behandelingen 
effi ciënter kunnen worden gedaan 
in een gespecialiseerd zelfstandig 

behandelcentrum dan in een ziekenhuis.

Korte communicatielijnen en 
effi ciënte behandeltrajecten

Hierdoor hebben we geen wachtlijsten 
en houden we de kosten laag. Dit ziet u 

terug in onze tarieven.

Wij werken met een vast team 
van betrouwbare, gekwalifi ceerde 
dermatologen en huidtherapeuten 

die zich inzetten voor elke individuele 
patiënt. Persoonlijk contact vinden wij 

belangrijk, bij ons bent u geen nummer.

Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Zomergemstraat 2A, Breda

076 - 578 00 50

SNEL, GOED 
EN BETAALBAAR.

-
Bel nu voor een 

afspraak!

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.
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DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

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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010-4752297  
De loper 64 -66, Vlaardingen  
www.teamkappers.nl

zonder 
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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

Hoe vertel je je  
kinderen dat je gaat scheiden? 

COLUMN/DEBBIE KIJF

Tip 1 Wacht niet te lang met vertellen, zodat ze tijd hebben om het te   

  verwerken. 

Tip 2 Vertel het samen.

Tip 3 Duidelijk, maar niet te veel details en hou daarbij rekening met de   

  leeftijd van het kind. 

Tip 4 Wat blijft er hetzelfde, benadruk wat hetzelfde blijft bijvoorbeeld   

  school. 

Tip 5 Het is niet hun schuld, voor jullie waarschijnlijk heel logisch, maar veel  

  kinderen zeggen het niet en denken toch dat ze de oorzaak zijn van de  

  scheiding. Benadruk dit dus extra.  

Tip 6 Laat anderen zich er niet mee bemoeien, de scheiding is alleen tussen  

  jou en je partner. 

Tip 7 Blijf een goede ouder, zorg dat het belang van jullie kind altijd voorop  

  blijft staan. 

Tip 8 En maak geen ruzie, conflicten tijdens en na scheiding hebben grote  

  impact op jullie kind. 

Tip 9 Houden van: Vertel niet dat jullie niet meer van elkaar houden, maar  

  dat jullie niet meer verliefd zijn. Jullie zeggen namelijk ook tegen jullie  

  kinderen dat je van ze houdt. Anders hebben ze het idee dat jullie   

  dadelijk ook niet meer van hen houden.

Ik krijg heel vaak de vraag van mijn clienten “Hoe vertel je kinderen dat 
je gaat scheiden?” Het gesprek met kinderen is voor ouders vaak een 
van de moeilijkste dingen tijdens een scheiding. Hieronder 9 tips.  



U wordt bij Beauty & Skincare Schiedam hartelijk ontvangen - 
uiteraard met een lekker kopje koffie! - door eigenaresse Willemijn 
Lomeijer en haar collega schoonheidsspecialiste Yvette. Bij 

binnenkomst valt uw oog meteen op 
de vele mooie producten die er te 
koop zijn. “Sinds kort hebben we zelfs 
de tassenlijn van Baggyshop, 
bestaande uit betaalbare echt leren 
tassen in allerlei prints en kleuren”, 
vertelt Willemijn.

Samen werken aan huid-
verbetering  “Bij een nieuwe klant 
starten we altijd met een intakegesprek. 
We geven een eerlijk en deskundig advies, 

en bespreken hoe we de huid 
vooral samen kunnen gaan 
verbeteren. Wij vinden het 
heerlijk als mensen hier na 
een behandeling stralend de 
deur uitlopen. Voor een 
optimaal resultaat is het 
echter essentieel dat u uw 
huid ook thuis goed verzorgt.” 

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

Uw uiterlijke verzorging, onze passie!

Streven naar vernieuwing
“We werken in de salon alleen met natuurlijke 
producten van vooraanstaande merken als PH 
Formula en Nimue. Daarnaast blijven we onszelf 
ontwikkelen door regelmatig trainingen en work-
shops te volgen. We werken dan ook met de beste 
technieken en de nieuwste apparatuur.” Beauty & 
Skincare Schiedam biedt tevens de innovatieve 
pigmentbehandeling van MeLine aan. “Dit is de 
eerste en enige productlijn gespecialiseerd in alle 
soorten hyperpigmentatie.”

Profiteer van stapelkortingen!
In de feestmaand december kunt u bij Beauty & 
Skincare Schiedam profiteren van stapelkortingen op 
producten. Daarnaast maakt u kans op een gratis tas 
van Baggyshop. En als klapper op de vuurpijl krijgt u 
ook nog eens een kerstbal met 
kortingscoupon die u kunt 
inleveren in het nieuwe jaar. 

In 2015 opende Beauty & Skincare Schiedam de deuren aan het Rubensplein. De schoonheids-
salon biedt een breed scala aan behandelingen voor gezicht, lichaam, handen en voeten, en is 
gespecialiseerd in huidverbetering. Naast vrouwen weten ook steeds meer mannen de weg naar 
Beauty & Skincare Schiedam te vinden.

binnenkomst valt uw oog meteen op 
de vele mooie producten die er te 
koop zijn. “Sinds kort hebben we zelfs 
de tassenlijn van Baggyshop, 
bestaande uit betaalbare echt leren 
tassen in allerlei prints en kleuren”, 
vertelt Willemijn.

Samen werken aan huid-
verbetering  verbetering  
starten we altijd met een intakegesprek. 
We geven een eerlijk en deskundig advies, 

verbetering  

en bespreken hoe we de huid 
vooral samen kunnen gaan 
verbeteren. Wij vinden het ook nog eens een kerstbal met 

LET OP!  
Van 24 december 2018  

t/m 2 januari 2019 
GESLOTEN
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Uw uiterlijke verzorging, onze passie!
In onze moderne en prettige 
salon staan wij voor je klaar 

om je alles te kunnen bieden 
op het gebied van innerlijke en 

uiterlijke verzorging. 

Wij zijn trotse partner van 
verschillende vooraanstaande 
merken en streven ernaar elk 
bezoek bij Beauty & Skincare 
een prettige beleving te laten 

zijn. 

Persoonlijke aandacht en eerlijk 
advies is waar we voor staan. 

Rubensplein 8-B, Schiedam  
010-2460985  

info@beautyskincareschiedam.nl
www.beautyskincareschiedam.nl

HANDEN & VOETEN

LICHAAM

GEZICHT

MOOI VAN BINNEN  
EN VAN BUITEN
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BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win

We zien dat kinderen, zelfs op heel jonge 
leeftijd een band opbouwen met hun 
groepsgenootjes en met de pedagogisch 
medewerkers. Opvoeden doet elke ouder op zijn 
eigen manier. En dat is goed. U weet tenslotte 
zelf het beste welke waarden u uw kind wilt 
meegeven. Bovendien, elk kind is anders, elk 
kind ontwikkelt zich op eigen wijze. 

Op het moment dat u uw kind voor een paar 
uur of misschien wel een aantal dagen per week 
aan de zorg van een ander toevertrouwt, wilt u 
natuurlijk graag weten op welke manier er met 
uw kind wordt omgegaan. Pas wanneer er 
voldoende raakvlakken zijn, zult u uw zorg met 
een gerust hart overdragen.

Visie van kinderopvang
Bambinoos

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

Kom je 
ook bij ons 

spelen?
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Het interieur van uw huis dat bent u zelf. Uw eigen stijl, 
fantasie, creativiteit en de deskundige advisering van  
Jété Woonidee maken van uw huis een plek waar u zich  
echt thuis voelt en waarin u zichzelf herkent.

complete wooninrichting
JéTé Woonidee BRUISENDE/ZAKEN



Dat sfeer, gezelligheid en eenvoud heel goed 

samengaan bewijst dit familiebedrijf. John en 

Yvonne Terlouw zijn al meer dan 25 jaar actief in  

de woninginrichting. Yvonne is een vertrouwd 

gezicht in de winkel aan de Govert van Wijnkade  

in Maassluis, terwijl John samen met hun zoon

Tommy en nog 2 medewerkers vooral in de 

buitendienst werkzaam is.

"Creativiteit en weten wat mensen bezighoudt bij 

de inrichting van een woning of bedrijfsruimte is 

iets waar wij alle aandacht en tijd voor hebben. In 

de showroom, maar ook bij u thuis voorzien wij u 

altijd van bijzondere ideeën", vertelt John.

"Een goed advies, een uitstekende service en 

een groot aanbod op het gebied van interieur 

staan bij ons hoog in het vaandel. 

Woninginrichting is onze passie en ons leven

en onder het motto ‘Wij zijn pas tevreden als 

u tevreden bent’, runnen wij na al die jaren 

nog steeds met heel veel plezier onze zaak."

U kunt bij ons 

terecht voor 

een uitgebreid 

exclusief 

assortiment op 

het gebied van raambekleding, 

binnenzonwering, vloerbedekking, vinyl, pvc 

vloeren, laminaat, marmoleum, verschillende 

soorten behang en reinigingsmiddelen.

Kan uw huis wel een opfrisbeurt gebruiken? 

Loop dan eens bij ons binnen en laat u 

inspireren door de leukste woonideeën. Met

mooi behang, een nieuwe vloer en andere 

gordijnen krijgt uw huis of bedrijfsruimte direct 

een andere uitstraling.

Schikt het u niet om ons tijdens de 

openingstijden te bezoeken, belt u dan gerust 

voor een afspraak buiten deze tijden.

“WE ZIJN PAS TEVREDEN
ALS U TEVREDEN BENT”

binnenshuis
voor

complete wooninrichting
JéTé Woonidee 

Govert van Wijnkade 27 
3144 EE Maassluis
Tel. 010-7858947

Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Govert van Wijnkade 27  Maassluis
010 - 7858947

www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
€ 49,- m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN, LIJM
EN GEHEEL GELEGD

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6208263
414001-4.1  LOK. 3    PGK Midden-Delfland
1080 x 1590 mm
15-1-2014

Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Govert van Wijnkade 27  Maassluis
010 - 7858947

www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
€ 49,- m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN, LIJM
EN GEHEEL GELEGD

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6208263
414001-4.1  LOK. 3    PGK Midden-Delfland
1080 x 1590 mm
15-1-2014

"Een goed advies, een uitstekende service en 

een groot aanbod op het gebied van interieur 

staan bij ons hoog in het vaandel. 

“WE ZIJN PAS TEVREDEN
ALS U TEVREDEN BENT”

U kunt bij ons 

een uitgebreid 

assortiment op 
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com

4

2

1
3

6

3

Gouden
5

BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com
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Dr. Wiardi Beckmansingel 7
Vlaardingen / T 010 434 19 01
Info@bloembinderijsandra.com 
WWW.BLOEMBINDERIJSANDRA.COM

• Kerstdecoratie
• Amaryllis bol
• Kerststukken
• Kleine kerstboompjes
• Helleboris
• Kerstboeketten

Feit of Fabel?
Voedselbanken geld nodig? 
Die krijgen toch alles gratis?

Wij krijgen voedsel inderdaad 
gratis. Maar we hebben wel 
degelijk kosten; benzine, 
verzekeringen, koelwagens, 
kratjes etc.
Uw steun is zeer welkom. Voor 
€ 3,50 helpt u een gezin aan 
een voedselpakket. 
www.voedselbankennederland.nl

Feit!

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI



Afscheid nemen is het moeilijkste wat er is. 
Geloofsvragen en levensvragen zijn niet altijd makkelijk 
met de naaste familie te bespreken. 
 
Daarom is het goed om in vertrouwen uw verhaal te vertellen. 
Persoonlijke aandacht en pastorale begeleiding kunnen u helpen. 
Onderdeel van mijn werkzaamheden is ook het leiden van een 
gedachtenisdienst. Zo help ik ook nabestaanden die zoeken naar 
woorden en rituelen tijdens de begrafenis of crematie van een 
geliefde en ben ik er ook voor mensen die moeten leren leven met 
een lege plek in hun bestaan. 

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!

Afscheid 
nemen?

DEELS VERGOEDbij aanvullend  
verzekerd

-
bij groot aantal verzekeraars.

aangesloten bij:

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:
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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!

Schoonheidssalon Joy

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.

LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralende
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TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
B

ee
ld

: I
ke

a

TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Op zoek naar een 
gebit dat bij u past?

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.

Onze specialisatie is 
het aanmeten van 

een kunstgebit dat bij 
u past! Behalve een 

goede pasvorm, is 
een natuurlijk uitziend 

kunstgebit dat bij u past 
heel belangrijk.

Neem  
contact op en 
vraag naar de 

mogelijkheden
010-4267422
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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 

Lange Haven 61 Schiedam     
010 - 426 74 22   

wimhajee@ttphajee.nl   
www.hajee-kunstgebit.nl

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen 
werkt de tandprotheticus zelfstandig 

aan uw prothese. 
In het eerste gesprek kunt u uw wensen 
kenbaar maken en wordt er gekeken of 

een en ander te realiseren is.

Zowel het aanmeten als het 
vervaardigen van de prothese, vindt bij 

ons in de praktijk plaats.

Door het persoonlijke contact kan 
de tandprotheticus alle aandacht 
schenken aan het maken van uw 

prothese. U heeft géén verwijzing van 
een tandarts nodig. 

Door de kleinschaligheid van de praktijk 
zijn wij in staat u een zeer persoonlijke 

behandeling aan te bieden. 

Bij het maken van een nieuwe prothese 
wordt in overleg met u besproken wat 

er mogelijk is op het gebied van functie 
en esthetiek.

Er zijn voor het maken van een volledige 
prothese dan ook zo’n 6 zittingen nodig 

om tot een goed resultaat te komen.

Wim Hajee, tandprotheticus 
Wilma Zwijnenburg, assistente
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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 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 eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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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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Twee locaties: Dokter Abraham Kuyperstraat 21, Vlaardingen  |  Schubertlaan 3, Maassluis  |  06-39506859           amberdewaard@hotmail.com  |  www.schoonheidssalonjoy.nl

Een verwenmomentje voor jezelf

Via een collega kwam Amber de Waard een aantal jaren geleden in aanraking met 
het vak van pedicure. Ze was meteen enthousiast en opende in 2016 de deuren van 
haar eigen salon aan huis in Vlaardingen. Inmiddels werkt ze ook vanuit een tweede 
locatie, gevestigd in het pand van Duyvestein Sportfysiotherapie in Maassluis. Deze is 
toegankelijk voor een rolstoel.
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“Voeten zijn helaas een ondergeschoven kindje”, 
vertelt Amber. “Ze krijgen veel te verduren; ze 
dragen ons gewicht en we lopen er duizenden 
stappen op gedurende de dag. Alle reden dus om 
goed voor je voeten te zorgen, bijvoorbeeld door 
regelmatig naar een pedicure te gaan voor een 
onderhoudsbeurt.”

Tijd en aandacht
“Heb je een druk bestaan, dan gaan we voor een 
snelle pedicurebehandeling. Het liefst neem ik 
echter de tijd om jou en je voeten de aandacht 
te geven die ze verdienen. Ik probeer er altijd 
iets bijzonders van te maken. Een kopje koffie 
of thee, muziek aan, een gezellig praatje, warme 
handdoeken... Het is allemaal bedoeld om je 
lekker te laten ontspannen.”

Welness voor je voeten
“Ik doe tevens deelbehandelingen. Zo knip ik 
de nagels voor oudere mensen die dit zelf niet 
meer kunnen.” Je kunt daarnaast kiezen voor 
een intensieve keratinepakking, gevolgd door 
een korte massage. Een weldaad voor je voet en 
bij uitstek geschikt voor mensen met eczeem, 
droge huid en eelt. Een korte massage maakt dit 
verdienmomentje voor jezelf helemaal af.”

Twee locaties: Dokter Abraham Kuyperstraat 21, Vlaardingen  |  Schubertlaan 3, Maassluis  |  06-39506859           amberdewaard@hotmail.com  |  www.schoonheidssalonjoy.nl

Ook beautybehandelingen
Ook voor gellak in alle mogelijke kleuren kun je 
terecht bij Schoonheidssalon Joy, evenals een 
lashlift, waarbij de wimpers worden gekruld voor 
6 tot 8 weken. Met een wax behandeling kun je je 
lichaam laten ontharen.

Toekomstplannen
“In de toekomst ga ik zeker nog meer 
behandelingen aanbieden. Hiervoor volg ik 
verschillende opleidingen, o.a. die tot medisch 
pedicure. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen!”

Tot snel ziens in mijn salon!

Liefs, Amber

Een verwenmomentje voor jezelf

GEEF JE VOETEN DE AANDACHT  
EN ZORG DIE ZE VERDIENEN

BRUISENDE/ZAKEN
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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

Van Mossel Rotterdam, Autolettestraat 4, T: +31 10 452 23 22 (AMG Performance Center)
Van Mossel Rotterdam, Driemanssteeweg 40, T: +31 10 212 33 00
Van Mossel Gouda, Grote Esch 50, Moordrecht, T: +31 182 69 60 60
Van Mossel Rotterdam, Schuttevaerweg 20, T: + 31 10 298 39 33 (Service)

www.mb.vanmossel.nl
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De nieuwe A-Klasse
Just like you.

Vanaf

€ 30.687
Private Lease

€ 439*

Adv. 1-1 Nieuwe A-Klasse BRUIST.indd   1 07-11-18   14:23
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

2018 is bijna voorbij en wat is het snel gegaan.
Weet jij nog wat je plan voor het afgelopen jaar 
was?

Elk jaar zijn we bezig met het jaar dat gaat komen. Het doel van 
Nederland Bruist is altijd ‘groeien’ geweest. Begonnen in 2006 en 
vanaf dat moment alleen maar doorgroeien. 

Oorspronkelijk zijn we gestart als franchiseformule, maar in 2012 
hebben we het plan opgevat om alleen met edities in eigen beheer
door te groeien. En gegroeid zijn we!

Vanaf dit jaar komen we maandelijks in 33 regio’s uit en er staan 
alweer 3 nieuwe regio’s op de planning om in maart voor de eerste 
keer te verschijnen.

Om die groei te realiseren zijn we volop bezig om de afdelingen uit te 
breiden. Nieuwe vormgevers, contentmanagers, bezorgers en media 
adviseurs.

Daarnaast hebben we onze franchiseformule vernieuwd en zoeken we 
topverkopers, die op zelfstandige basis nieuwe regio’s willen opstarten.

Ons doel is om in 2019 naar de 40 regio’s door te groeien.

Groei jij met ons mee?

Meer weten?
Check de vacatures op www.nederlandbruist.nl

Wat verwacht jij van 2019?
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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!



Brede Havenstraat 8
3131 BC Vlaardingen

Tel. 010-2341604

Maandag en dinsdag 
gesloten.

Kerstmenu
in Spaanse sferen?

Kerstmenu 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.

Bettoweg 22 - 24, 3125 AB  Schiedam Tel.: 010 - 437 49 44  Fax: 010 - 437 40 07 info@delangeenreek.nl  www.delangeenreek.nl 
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aard mee naar huis om de 
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stemmen. 

Onze adviseurs komen bij u 
thuis om  een interieurad-

vies te geven. 

Wij bieden u prijsgarantie. 
Dus u betaalt nooit te veel. 
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Ruim 2000m2 woonplezier. 
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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 

Eerste gang 
garnalen, bieslook, crème fraîche, mango

Tweede gang 
coquilles, knolselderij, truffel en Iberisch 

buikspek 
Derde gang 

wildtrio, pastinaak, stoofpeer, rode kool en 
cranberrysaus

Vierde gang 
chocoladefondant met sorbet van sinaasappel 

Prijs per persoon: € 47,50
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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




