
DE WATERWEG APRIL 2019 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEWATERWEGBRUIST.NL

HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!



Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!



Ook toe aan een   nieuw interieur?

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

Welkom bij De Lange en Reek Woninginrichters
Alles onder één dak op het gebied van de totale woninginrichting c.q. 

stoffering. Omdat wij ook een groothandelsfunctie hebben, kunnen we 

uw huis voordelig inrichten. Wij verlenen u een echte korting 

van zo’n 15% op de adviesprijzen.

VLOEREN    RAAMBEKLEDING     SLAPEN   

  W0NEN    HAARDEN   WOONACCESOIRES

Wij nodigen u van harte uit om onze nieuwste collectie van 2019  

te komen bezichtigen. Onze showroom is geopend van  

di t/m za 9.00 - 17.00 uur. 







Alles voor een uitgeruste nacht.

iedere morgen weer fit je bed uit?
Dat wil jij toch ook...



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

15%
voordeel

op het Auping
assortiment*

Auping 
WinterSale
maak je slaapkamer 
winterklaar

*Kijk voor extra informatie over de actie op auping.nl/actie

Alles voor een uitgeruste nacht.

Kom nu naar  
onze showroom en 

test hem uit!

iedere morgen weer fit je bed uit?
WAAROM JE VOOR COPPENS KIEST!

SERVICE EN EEN VAKKUNDIG, GEDEGEN ADVIES
In de showroom vindt u ons uitgebreide assortiment en 
kunt u uiteraard ook komen proefliggen om zo de juiste 
keuze te kunnen maken.

PERMANENTE SERVICE
Vanaf de aankoop valt u onder onze permanente service, 
ook na de koop. Het is onze zorg dat u tevreden blijft met 
hetgeen dat u koopt.

GRATIS BEZORGD EN GEPLAATST
Gratis bezorgd en geplaatst, geldt voor de aankopen van 
slaapkamers, boxsprings, ledikanten en uiteraard ook de 
kindermeubelen. Ook verzorgen we de gratis afvoer van 
uw oude bed.
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COLOFON

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

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is 
het pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer 
achter de rug. Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen 
maar fijn dat die koudere, natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige 
dagen, maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer worden. 
Dus kom maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van 
de koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere 
dagen. Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? 
En ook Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar  
dé monumentenstad die alles heeft: bruisend Haarlem. Wist je dat 
deze oude stad voor iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen  
we je graag meer over. Net zoals bruisende ondernemers als 
Staelduinsebos en Team Kappers je maar al te graag meer vertellen 
over hun eigen bedrijf. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.

Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem
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BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem



BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

Like dan 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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win

SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl
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al bij ons voor je klaar?

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

Staat jouw nieuwe auto

Het grootste merkonafhankelijke full service autobedrijf in de regio Maassluis. Geboren uit een passie voor auto’s en daardoor ook 
veelzijdig in het aanbod. Niet alleen betrouwbare occasions, maar ook nieuwe personenauto’s en bestelwagens tegen scherpe 
prijzen.Tevens is autocentrumKroes dé Fiat-specialist voor Maassluis en omstreken én voorzien van een professionele werkplaats 
voor APK, onderhoud, reparatie en schadeherstel. Voor een financiering of autoverzekering bent u ook bij ons aan het juiste adres.

al bij ons voor je klaar?

FIAT 500 0.9 85PK 
TWINAIR TURBO 
500S BY ABARTH
Bouwjaar: 2014   
Km. stand: 74.156 km 
Prijs: € 8.950,-

TOYOTA YARIS 1.0 
VVT-I 69PK 5D TREND 
BI-TONE   
Bouwjaar: 2017 
Km. stand: 41.536 km 
Prijs: € 13.450,-

VOLKSWAGEN EOS 
2.0 16V FSI 110KW
Bouwjaar: 2008 
Km. stand: 113.424 km 
Prijs: € 8.950,-

Kijk op www.autocentrumkroes.nl voor het actuele aanbod!

Het grootste merkonafhankelijke full service autobedrijf in de regio Maassluis. Geboren uit een passie voor auto’s en daardoor ook 

Altijd 50 kwaliteits-

occassions op voorraad!



RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 
met professionals. Voor zowel bedrijven

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 

erachter komen wat men precies wil, leidt tot 
een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

 
“De klant is koning”

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

Weer strak
van buiten?
 

Het onderhoud vraagt meer dan af en toe ‘een 
likje verf’ opbrengen. Voorbehandeling én de 
grondlagen bepalen uiteindelijk de kwaliteit. 
Bij goed onderhouden buitenschilderwerk 
is wassen, schuren en  schilderen vaak 
voldoende. Is het houtwerk in minder goede 
staat, dan zijn er extra voorbehandelingen 
noodzakelijk. Wij inspecteren zorgvuldig 
het houtwerk, de kozijnen en de 
houtverbindingen. Ook de glaskit wordt 
gecheckt. Bij scheuren en gaten wordt de kit 
weggesneden en vervangen.

De grootste investering in uw leven is 
waarschijnlijk uw woning en/of bedrijfspand. 
Als het houtwerk van uw woning niet goed 
onderhouden wordt, kan dit grote gevolgen 
voor uw pand hebben.

interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leidt tot 

Behangen / plafond- en vloerafwerking

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
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interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leidt tot 

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 

van buiten?

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

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

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven
   hangen, bespreekbaar te maken.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten. 
  Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Hoe ga jij deze Koningsdag vieren? 

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 
met professionals. Voor zowel bedrijven

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 

erachter komen wat men precies wil, leidt tot 
een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

 
“De klant is koning”

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

Weer strak
van buiten?
 

Het onderhoud vraagt meer dan af en toe ‘een 
likje verf’ opbrengen. Voorbehandeling én de 
grondlagen bepalen uiteindelijk de kwaliteit. 
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betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.
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COLUMN/FEMKE VAN DE KREEKE

Femke van de Kreeke, huidtherapeut

Laan van Bol’Es 3f, Schiedam

085 - 043 24 54 

Defi nitief ontharen
Ceulen Klinieken biedt u de defi nitieve en betaalbare oplossing voor 
laserontharing. Deze behandeling is snel en veilig voor zowel dames als 
heren. U kunt vertrouwen op de kennis en kunde van onze professionals. 
De huidtherapeut behandelt u met laser, een krachtige lichtbron met 
maximale veiligheid. Uw haren worden veilig, effectief en pijnloos 
verwijderd. Door de revolutionaire Alexandrite-Yag lasertechnologie, 
kunnen alle huidtypes veilig onthaard worden, dus ook mensen met een 
donkere huid.

Hoe werkt het?  Bij Ceulen Klinieken wordt enkel het haarzakje behandeld met 
laserlicht. De lichtfl its wordt omgezet in warmte en via het pigment in de haar 
doorgegeven naar de haarwortel. We richten de laserstraal op de huid en dankzij 
selectieve verhitting schakelen we het haarzakje uit, zonder de huidstructuur te  
beschadigen. De haren die dan in de actieve groeifase zijn, komen niet meer terug. 

Bij Ceulen Klinieken kunt u terecht voor het verwijderen van ongewenste haren 
op uw gezicht, benen, armen, bikinilijn, oksels, buik of rug.

Is de behandeling veilig?  De behandeling is uiterst veilig, daarbij hebben al 
onze apparaten het veiligheidskeurmerk; CE en FDA. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?  Haargroei verschilt van persoon 
tot persoon en is afhankelijk van leeftijd, gewicht, stofwisseling, hormonen, 
medicatie en etnische achtergrond. Gemiddeld zijn zes tot acht behandelingen 
nodig met een tussenpauze van enkele weken tussen elke sessie om 
verminderde haargroei te bereiken.

Het resultaat?  Een langdurige ontharing die na 
verscheidene behandelingen defi nitief kan zijn.

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de 
overtuiging dat sommige routinematige 
behandelingen effi ciënter kunnen in een 

gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum 
dan in een ziekenhuis.

Door korte communicatielijnen en effi ciënte 
behandeltrajecten heeft Ceulen Klinieken geen 

wachtlijsten en houden we de kosten laag. 

Bij de dermatologen kunt u terecht voor de 
behandeling van spataderen, aambeien, 

huidkanker, moedervlekken en alledaagse 
huidproblemen.

De huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in de 
medische behandeling van acne en oedeem. 

Laserontharing, huidverbetering met chemische 
peeling en voor laserbehandeling van o.a. 

ontsierende bloedvaatjes en pigment.

In het Cosmetisch centrum bieden de 
dermatologen cosmetische behandelingen zoals 

ooglidcorrectie, miraDry behandeling tegen 
overmatig zweten en anti-rimpelbehandelingen 

met injectables.

www.ceulenklinieken.nl
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f een huid die een onregelmatige structuur vertoont door bijvoorbeeld 
acnelittekens? Dit is vervelend en kan je erg onzeker maken. Dan biedt  
TCA Peeling een uitkomst. Deze Trichloorazijnzuur (TCA) peeling is een 
chemische peeling. Dit kan in verschillende concentraties en dieptes 
gebruikt worden. Peeling betekent het (af)pellen, ofwel het verwijderen 
van een laagje huid.

O

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

COLUMN/DAISY

Ook last van een  
oneffen huid?

De dikte van het laagje huid dat wordt verwijderd bepaalt de diepte van 
een peeling. Een oppervlakkige peeling verwijdert een stukje van de 
opperhuid of zelfs alleen het laagje dode cellen bovenop de opperhuid. 
Een mediumdiepe peeling bereikt de lederhuid en wel het bovenste 
gedeelte daarvan. Een diepe peeling tot slot bereikt het onderste 
gedeelte van de lederhuid.

TCA PEELING IS GESCHIKT ALS:
• De huid een vermoeide, doffe uitstraling heeft.
• Pigmentvlekken duidelijk aanwezig zijn.
• De huid een grove, onregelmatige structuur heeft.
• Bij zichtbare tekenen van zonschade (lijntjes, droogte, vlekken).
• Algehele opfrisbeurt van een slappe, verouderde huid.
• Intensief herstel van huidbeschadigingen, zoals (acne)littekens.

De huidconditie en/of -aandoening bepaalt welke diepte nodig is voor 
optimaal resultaat en welke diepte haalbaar is, want niet iedereen kan 
zomaar een diepe peeling ondergaan. Heeft u interesse dan is het 
belangrijk om door Beauty by Daisy vakkundig te laten bepalen welke 
concentratie en diepte voor uw huid het beste zijn.

Nieuwsgierig 

geworden? 
Nieuwsgierig 

geworden? Loop vooral 
eens binnen 
bij Daisy!

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

klanten zich prettig en gemakkelijk 
bij mij voelen.  

Weer ontspannen en  
zelfverzekerd de deur  

uit gaan.

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. Een goede 
huid kan je mooier maken. 

NAGELS

VISAGIE

GEZICHTS- EN
LICHAAMSVERZORGING



KASTEN OP MAAT
Omdat een standaard kast 
niet aan uw wensen voldoet...

GERARD BURGERLAAN 7
Vlaardingen (Woonboulevard Hoogstad)

perfectie
tot in detail

wij maken alles
100% op maat

www.degraafbv.nl

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
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win

Als het even niet meer gaat… in je relatie of met jezelf. 
Zoekt u hulp in een moeilijke periode?
 

Mogelijk kan ik iets voor u betekenen. Ik kan d.m.v. persoonlijke 

begeleiding u helpen 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 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:
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Ons team bestaat uit 6 enthousiaste 
stylisten, die er met plezier voor zorgen 
dat jij er op je best uitziet. Wij houden 
van Hollandse nuchterheid en van 
gezelligheid. Wij vinden het belangrijk  
dat je je meteen thuis voelt in onze salon. 
Bij ons hoef je van tevoren geen afspraak 
te maken. Wel werken wij met een sms 
service. Is de wachttijd langer dan  
20 minuten? Laat je mobiele nummer 
achter bij ons en je krijgt 10 minuten 
voordat je aan de beurt bent een smsje. 
Zo kun je in de tussentijd nog even een 
boodschap doen bijvoorbeeld.

Foto: Jamie Heindijk

Dit jaar is ze al 5 jaar trotse franchisenemer van 
Team Kappers Vlaardingen de Loper waar ze dit 

jaar al 13 jaar werkzaam is. 

Al 16 jaar zit Cindy Krabben  
- 30 jaar jong en vol ambitie -  

in het kappersvak

Geknipt worden voor de helft van de prijs?  
Dat kan als nieuwe klant bij Team Kappers! Ben jij of ken jij iemand die 
nog nooit bij ons is geweest? Kom dan de hele maand april langs om 

gebruik te maken van deze deal! 



teamkappers.nl

 Geldig t/m 30-04-2019. Registratie in ons kassasysteem bij 
afrekenen verplicht. Deze korting is alleen geldig op een 

knipbehandeling. Eén bon per persoon. Niet geldig i.c.m. andere  
aanbiedingen. Deze bon is niet inwisselbaar voor geld.   De Loper 64 • Vlaardingen • T. 010 475 22 97 

Foto: Jamie Heindijk

teamkappers.nl
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Prodigy CellGlow van Helena Rubinstein, € 340,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Le Wrap Vitaminé van Qiriness, € 35,90  www.iciparisxl.nl 
4. L’Essentiel Fond de Teint Éclat Naturel van Guerlain, € 55,-  www.guerlain.nl 

 5. Renewed hope in a jar peeling mousse van philosophy, € 29,-  www.iciparisxl.nl
6. Blush Alphabet van Lancôme, € 48,-  www.lancome.nl

Lekker fris
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BEAUTY/NEWS

April is zo’n maand dat het al zomers warm kan zijn, maar ook 
nog fris. Deze producten zijn fris omdat ze je laten stralen, je 
een lenteachtig gevoel geven en een jonge uitstraling. 

7. OXYGEN-GLOW Super-perfecting radiance cream van Filorga, € 39,90  www.iciparisxl.nl
8. RE-FRESH hydrating beauty mist van Clarins, € 19,50  www.clarins.nl

9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.nl
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl

fris
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9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.nl
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl

fris

9

10

12

11

8
7

27



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

Gull Hairfashion

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
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.
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Endermologie is een bewezen effectieve techniek die ontwikkeld en gepatenteerd 
is door LPG. In wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat lipomassage de 
lipolyse verbetert. Het geheim van de efficiëntie van lipomassage is dat het inwerkt op 
de vetcel. Door behandeling met endermologie wordt de lipolyse aangewakkerd en 
worden de opgesloten vetten in de vetcel vrijgemaakt en afgevoerd. De behandeling 
is gebaseerd op een diepe, mechanische bindweefselmassage, die ook zorgt voor 
versteviging en lymfedrainage.

LPG Endermologie is de oplossing voor het behandelen van cellulite, plaatselijke vetten 
en verslapte huid. De behandeling is niet pijnlijk. Het werkt heerlijk ontspannend en is 
een weldaad voor het lichaam.

Het resultaat van LPG Endermologie
Een slank en strak silhouet en op een natuurlijke manier 100% natuurlijke methode. 
Vanaf 6 sessies, behaalt u zichtbaar resultaat en wordt u slanker waar u het wil!

Dankzij lipomassage kunt u nu 
vetten die niet reageren op diëten 
en sporten duurzaam afvoeren. 
Al meer dan 25 jaar succesvol 
toegepast in gerenommeerde 
centra wereldwijd.  
Voor zowel vrouw als man.

LPG Endermologie
voor afslanken, huidversteviging en contourverbetering
Het evenwicht tussen opslaan en afvoeren van vetten is een natuurlijk proces 
en ondanks een gezonde leefstijl en regelmatig sporten gebeurt het vaak dat het 
opslaan van vetten toeneemt. Lokale vetophopingen en cellulite worden zichtbaar.

COLUMN/BEAUTY&SKINCARE

Meer weten? 
 Bel voor meer info 

of een afspraak
010-2460985

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. 

Uw uiterlijke verzorging, onze passie!

Rubensplein 8-B, Schiedam  
010-2460985  

info@beautyskincareschiedam.nl
www.beautyskincareschiedam.nl

GEZICHT

HANDEN & VOETEN

LICHAAMLICHAAM
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Visie van kinderopvang
Bambinoos

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

Kom je 
ook bij ons 

spelen?

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.

Op zoek naar de beste en 
gegarandeerd de goedkoopste?
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Transparant Keukens is dé keukenleverancier van 
Maassluis en omstreken. Wij leveren kwalitatief 

uitstekende keukens tegen een zeer scherp, transparant 
tarief, gecombineerd met een uitstekende service. 

Transparant Keukens: 
het is onze missie om volledig te 
voldoen aan úw kwaliteitswensen!

uitstekende keukens tegen een zeer scherp, 

BEZOEK DAN  

EENS ONZE SHOWROOM

OF MAAK EEN AFSPRAAK
-

 Zomerdijk 34 B  

in Maassluis

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

Visie van kinderopvang
Bambinoos

Op zoek naar de beste en 
gegarandeerd de goedkoopste?



Idee & Ontwerp: Om inzicht te 
krijgen in uw wensen, begint elk ontwerp 
met een goed gesprek. Onze ervaring in 
combinatie met uw ideeën en budget 
vormen immers de basis van ons vak.

Beplanting & Materialen: Met de 
groenontwerpers van Staelduinsebos 
worden zelfs de meest creatieve en 
uitgebreide ontwerpen werkelijkheid. Uw 
tuin kan namelijk worden ingericht vanuit 
een overweldigend assortiment aan 
tuinproducten.

Aanleg & Onderhoud: De aanleg 
van uw tuin is bij onze mensen in goede 
handen. Zij hebben ervaring met alle 
soorten aanlegmethodes, materialen 
en beplanting. Ook als u slechts enkele 

Hoe ziet uw droomtuin 
eruit?  Het lijkt zo’n 

simpele vraag, maar 
dat is het niet. Uw 

droomtuin samenstellen 
is een kunst. U dient 
met allerlei factoren 
rekening te houden. 

Zoals bijvoorbeeld de 
ligging, beschikbare 
ruimte, de werking 

van de omgeving, en 
niet te vergeten: uw 
budget. Toch blijven 

de mogelijkheden 
eindeloos. Zeker met de 

groenstylisten van het 
Staelduinsebos!

Van inspiratie tot realisatie!

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

wijzigingen in uw tuin wilt aanbrengen, 
kunt u een beroep op ons doen. Of het 
nu gaat om ruimtelijke aanpassingen of 
plant-technische adviezen, we delen onze 
kennis graag met u.

Mogelijkheden & Maatwerk: De 
mogelijkheden met Staelduinsebos zijn 
grenzeloos. Daktuinen en -terrassen, 
irrigatiesystemen, straatwerk, houtbouw 
(overkappingen, vlonder en dergelijke), 
periodiek onderhoud, we verzorgen het 
allemaal. Van alleen het ontwerpplan 
of een nieuw beplantingsplan tot een 
complete metamorfose!

Heeft u een tuinprobleem, neem  
dan contact met ons op. Wij helpen 
u graag.
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Van inspiratie tot realisatie!

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

BRUISENDE/ZAKEN



Brede Havenstraat 8
3131 BC Vlaardingen

010-2341604
Maandag en dinsdag gesloten.

www.el-loco.nl DR. WIARDI BECKMANSINGEL 7 - VLAARDINGEN

010-4341901 www.bloembinderijsandra.com

BLOEM- EN WOONDECORATIE

  Gekrulde   
wimpers?

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

Bij een een lashlift  
worden de wimpers 

gekruld voor 6 tot 
8 weken. Ook voor 

gellak in alle mogelijke 
kleuren kun je terecht bij 

Schoonheidssalon Joy.
Nieuwsgierig?  

Kijk eens op de site!

Heerlijk, lekker eten
in Spaanse sferen?

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

Voor een lekkere maaltijd 
of een drankje ons team 
staat voor je klaar!

Reserveer snel  
via de telefoon 

of kom langs in ons 
restaurant!



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 

Op zoek naar een  
gebit dat bij u past?
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

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.

Wim Hajee, tandprotheticus 
Wilma Zwijnenburg, assistente

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 (2019). Wij zijn lid van de overkoepelende Organisatie 
van Nederlandse Tandprothetici.
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Justify nothing.
Er zijn momenten in het leven waarop het de moeite waard is om stelling te nemen. Je hoeft je niet steeds 
te verantwoorden; Justify nothing! Wees trots op je keuzes. Ontdek een auto die geen uitleg nodig heeft 
en voor zichzelf spreekt d.m.v. elegantie, sportiviteit, comfort en veiligheid. Uniek vanwege het interieur, 
automaat en met een revolutionair “hey Mercedes” spraakbedieningssysteem.
Vanafprijs incl. rijklaar maken: € 36.357,-

Van Mossel Mercedes-Benz is gevestigd in Rotterdam en Gouda: www.mb.vanmossel.nl

Type: B-Klasse Model: B180 cyl. m2: 1.332 kW/pk: 100/136  Nm: 200 l/100 km: 5,6/5,4 CO2 comb.: 128/124  km/h: 212

Adv. 1-1 Justify Nothing B180 BRUIST.indd   1 18-03-19   15:15




