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UW HAARDEN SPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

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

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

rond op onze website voor een indruk van ons 
assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

DE GRIFFIOEN

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV Houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische

 kachels

• Sierschouwen

• Plateau’s

• Tuinhaarden



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

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

  Like ons op Facebook.com/dewaterwegbruist

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

  Like ons op facebook.com/nederlandbruist 

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
De Waterweg Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

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

Inhoud

32
40

47

23

8

win

VOORWOORD/NOVEMBER

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst 
van Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker 
wordt dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom 
dus maar op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids 
waaronder je je heerlijk kunt nestelen op de bank. Want wat ons 
betreft is november ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ op de bank? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen 
voor je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in 
de keuken bij Coppens slaapcomfort? En ook DSD The Beauty's laat 
ons vol trots haar onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ 
om ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld 
heeft iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies 
is, maar het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. 
Ook daar lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 
regio? Zo hebben we ook Rotterdam Bruist en Drechtsteden Bruist.

12
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

op de bank zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de vriezer is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat 
voor de een troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen hap 
door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food
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Alleen dames
“We hebben er bewust voor gekozen om ons alleen te 
richten op dames”, vertellen Senay, Dilara en Derda. 
“Vrouwen kunnen hier daardoor in alle privacy ook 
andere schoonheidsbehandelingen laten doen, het 
geeft net een wat relaxtere sfeer.” Ook meisjes tot 12 
jaar zijn overigens welkom.

Voor iedereen
De kapsalon heeft dankzij de stijlvolle inrichting een 
luxe uitstraling. “Vaak zijn mensen dan ook verrast 
door de betaalbare prijzen die we hanteren. Die 
laagdrempeligheid vinden we belangrijk. Ook als je 
wat minder te besteden hebt, moet je je haar kunnen 
laten knippen. We zorgen er bovendien voor dat 
iedereen zich hier thuis voelt. We maken altijd tijd 
voor een praatje, soms fungeren we een beetje als 
psycholoog voor de mensen die hier komen. En dat 
doen we graag. Kennelijk wordt het gewaardeerd, 
want we krijgen regelmatig complimenten en zelfs 
kleine cadeautjes van onze klanten.”

Veel meer dan gewoon een

dameskapper!
Van top tot teen
Naast het knippen en kleuren van je haar 
(ook bruidskapsels en -make-up!) kun je bij 
DSD The Beauty’s kiezen voor verschillende 
andere beauty behandelingen; o.a. waxen, 
epileren van de wenkbrauwen (met touw 
of wax), wimperextensions, en make-up. 
“Daarbij werken we met kwaliteitsproducten 
van merken die we ook zelf gebruiken.”

Op je mooist
De naam van de zaak heeft (naast de 
beginletters van de drie gedreven dames) 
een speciale betekenis. “De term ‘The 
Beauty’s’ verwijst naar de visie van waaruit 
wij werken. Wat ons betreft is iedere vrouw 
sowieso al mooi, maar wij zorgen er voor dat 
je er echt op je best uitziet, zodat je hier met 
opgeheven hoofd de salon verlaat!”

Senay Ercanlar en haar dochters Dilara en Derda zijn alle drie kapsters. Gedreven 
door hun liefde voor het vak besloten zij hun krachten te bundelen in een eigen 
kapsalon: DSD The Beauty’s. Dames kunnen hier terecht om hun haar te laten 
knippen of verven, maar ook voor andere beauty-behandelingen voor een totale look.

WE ZORGEN ER VOOR DAT  
IEDEREEN ZICH HIER THUIS VOELT

Borodinlaan 64, Schiedam  |  06-26404907

BRUISENDE/ZAKEN

Maak nu een 
afspraak

06-26404907
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jouVoor
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een jurk of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
#DE VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef - 
Luxueus ontbijt  -  Parkeren 

€ 79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.
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Vloeren

Plafonds

Kasten

Als familiebedrijf meer dan 
40 jaar actief. Een eigentijdse 

showroom met een uitgebreid 
assortiment: kasten op 

maat, plafonds, wanden en 
vloeren. Wij bieden passende 

maatwerk oplossingen voor uw 
interieur. Ervaar de grenzeloze 

mogelijkheden in onze 
showroom. U bent van harte 

welkom!

Gerard Burgerlaan 7, Vlaardingen 
Woonboulevard Hoogstad 

www.degraafbv.nl

 De ideale kast op maat?
Als standaard niet aan uw wensen voldoet!

perfectie
tot in detail

wij maken alles

100% op maat

1514



DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt op 17 november aan in Apeldoorn. 
 Sinterklaas heeft dit jaar een nieuw vervoersmiddel. Hij komt   
   namelijk met een prachtige stoomtrein richting Nederland. 
  Het carnavalsseizoen start offi cieel op 11 november 
 om elf over elf. Vaak wordt op deze dag ook de
   nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. 

GLAMOUR WEKEN 
Verwen jezelf deze herfst met de exclusieve 

GLAMOURDEALS van Team!

*Deze actie is geldig van 1 oktober tot en met 17 november 2019. Niet i.c.m. andere acties.
Deze actie is alleen geldig bij afname van het volledige pakket zoals aangegeven.
Vraag naar de voorwaarden in de salon of kijk op www.teamkappers.nl.

25 10 5
€€€
KORTING

KORTING
KORTING

BRONS

ZILVER

GOUD

wassen, knippen, styling, 
luxe masker, 

uitgroeibehandeling

wassen, knippen, 
styling, 

luxe masker, 
basiskleuring wassen, knippen, 

styling, 
wellaplex behandeling, 

basiskleuring, 
1 kleureffect, toner

De Loper 64-66, Vlaardingen  |  010 475 2297  |  www.teamkappers.nl
1716



“Mijn ouders en mijn andere zoon helpen eveneens 
regelmatig mee”, vertelt Carlo. “Luke krijgt het vak, net 
als ik, met de paplepel ingegoten. Hij heeft er zin in!”

Kiezen voor kwaliteit
In de sfeervolle showroom van Coppens Slaapcomfort 
kunt u zich laten inspireren door de nieuwste trends op 
het gebied van slapen. Van beddengoed tot een compleet 
ingerichte slaapkamer; u vindt het er allemaal. “Daarbij 
kiezen we alleen voor betrouwbare leveranciers, die de 
kwaliteit leveren waar we voor staan.”

Kussens
“We hebben een zeer groot assortiment kussens, deze 
vormen een essentieel verlengstuk van je bed. Daarbij 
bieden we een uniek uitleenprogramma. Je mag het 
kussen dat je in de winkel hebt uitgekozen, op proef 
mee naar huis nemen om het uit te proberen. Ook voor 
matrassen geldt overigens dat je deze tot drie maanden 
na aflevering nog kunt omwisselen.”

BRUISENDE/TOPPER

doet zijn intrede

Coppens Slaapcomfort 
is al ruim 35 jaar dé 
beddenspeciaalzaak in 
het Waterweg-gebied. 
Chris Coppens begon 
de zaak in 1982. 
In 2011 werd deze 
overgenomen door zoon 
Carlo. Sinds kort werkt 
ook Luke, de 19-jarige 
zoon van Carlo, fulltime 
bij het familiebedrijf 
dat zich onderscheidt 
door kwalitatief goede 
producten, een 
deskundig advies en een 
uitstekende service.

Nieuwe generatie
1918



Persoonlijke service
“Omdat de keuze tegenwoordig zo groot is, zien 
veel mensen door de bomen het bos niet meer. 
Wij geven je graag een eerlijk advies. We gaan 
voor een persoonlijke benadering en proberen jou 
als klant volledig te ontzorgen. We bezorgen en 
monteren gratis aan huis, en gaan pas weg als 
alles is opgeruimd. De oude bedden nemen we 
ook nog voor je mee. En je hebt altijd met dezelfde, 
vertrouwde gezichten te maken, dat is wel zo fijn.”

Compliment
In april 2018 werd Coppens Slaapcomfort 
uitgeroepen tot ‘Beste beddenzaak van 
Nederland’. Op de website Telefoonboek.nl  
kregen zij van hun klanten gemiddeld een 10!  
“Dat is een groot compliment. Het geeft aan 
dat we het goed doen. En zo blijven we het ook 
gewoon doen!”

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

WE GAAN VOOR  
100% TEVREDEN 
KLANTEN

Oranjestraat 19-21, Schiedam  |  010-4268717  |  info@coppensslaapcomfort.nl  |  www.coppensslaapcomfort.nl

BRUISENDE/TOPPER

2120



BINNEN/BUITEN

De Zwarte Weduwe is niet dood... 
Drugskoningin Carmen van Walraven zit 
ondergedoken in Canada en leidt daar een 
anoniem leven. Ze houdt zich overal 
buiten, totdat er op een avond een collega 
lastiggevallen wordt. Uit zelfverdediging 
vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en 
uitgeleverd aan Nederland. Terwijl haar 
kinderen in shock zijn dat hun moeder nog 
leeft, zijn er ook wat mensen die nog een 
rekening met Carmen hebben openstaan. 
Penoza: The Final Chapter draait vanaf 
28 november in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
PENOZA: THE 
FINAL CHAPTER

Ieder jaar vindt in Eindhoven het 
internationale lichtkunstfestival 
GLOW plaats. Tientallen 
lichtkunstenaars geven met hun 
lichtinstallaties de binnenstad van 
Eindhoven een nieuw aangezicht. 
Gevels en openbare ruimtes 
veranderen in sprookjesachtige 
kunstwerken. Kom naar Eindhoven 
en beleef hoe bij het vallen van de 
avond het straatbeeld van de stad 
verandert van kleur en vorm.
De lichtkunstprojecten zijn met een 
looproute aan elkaar verbonden. 
Naast grote internationale 
lichtkunstenaars, maakt GLOW 
ruimte voor innovatieve en unieke 
projecten van eigen bodem. Thema 
2019: Living Colors.
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

D AGJE UIT
GLOW
EINDHOVEN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.

Heeft u moeite  
met loslaten?

Psychosociale therapie   
ds. Rianne Noordzij  

Contextuele en psychosociale  
hulpverlening

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

aangesloten bij:

Soms is het heel moeilijk om bepaalde situaties te accepteren, 
maar loslaten kan je leren. Als je ballast te zwaar wordt blijf 
er dan niet mee rond lopen. Dat is ongezond en je kan er 
lichamelijke klachten van krijgen. Met persoonlijke aandacht en 
professionele begeleiding kan ik en wil ik je ‘heel’ graag helpen. 

Verdriet delen aan de keukentafel  
Mensen, jong en oud, hebben te maken  

met verdriet en teleurstelling. De realiteit 
van het gemis kan groot zijn. Het kan goed 
zijn om verdriet te delen. Rouw verwerk je 
niet, maar je kan er wel mee leren omgaan. 

Rouw is rauw, heeft scherpe kanten. Gedeeld 
verdriet kan deze randjes wat doen slijpen. 

In een vertrouwde setting aan de keukentafel 
organiseer ik een workshop “Verdriet delen 

aan  de keukentafel” voor jong en oud.  
Wanneer: maandag 4 november, 18 november 

en 2 december van  19.30 - 22.00 uur.

Geef je op via de mail:  
pastorale@riannenoordzij.nl  

of bel 06 414 80 250

De meeste verzekeringen vergoeden een groot 
deel van de kosten. Als u niet verzekerd bent, 
kan ik in overleg een ander tarief berekenen.
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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?

• Een peeling stimuleert celvernieuwing en  
verwijdert dode huidcellen.

• De huid wordt hierdoor egaler, pigmentvlekken 
verminderen, poriën worden minder zichtbaar en 
de huid zal zich vernieuwen en verjongen.

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

MET DE TCA-PEEL

Wat wilt u verbeteren aan uw huid?
Informeer naar het behandelplan wat bij u past!

Maak nu een
afspraak!
06-52578303
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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 

Partiële prothese

De partiële prothese kan ook het uiterlijk van uw gebit verbeteren. Bovendien 
wordt met een partiële prothese voorkomen dat uw andere natuurlijke tanden 
scheef gaan staan of verplaatsen. Afhankelijk van het gebruikte materiaal wordt 
een partiële prothese ook wel plaat- of frameprothese genoemd.

Materiaal
Volledige protheses worden gemaakt 
van acryl (plastic). Partiële protheses 
kunnen ook van acryl worden gemaakt 
(plaatprothese). We kunnen ook een 
combinatie van acryl en metaal  
gebruiken, dit heet een frameprothese.  
De frameprothese is beter vast te zetten  
en is minder omvangrijk.  

Schoonmaken
Als patiënt speelt u zelf een grote rol bij het succes van een partiële 
gebitsprothese. Het is extra belangrijk dat u uw eigen tanden en kiezen  
goed reinigt met een tandenborstel, ragers en tandenstokers. 

Tips
• Reinig de prothese dagelijks.
• Gebruik hiervoor speciale reinigingsmiddelen en een (prothese)borstel.
• Spoel de prothese goed af voor u deze terugplaatst in uw mond.
• Maak uw prothese schoon in een bakje water of boven de wasbak,  

met daarin een handdoekje, dan is de kans op  beschadiging bij  
vallen klein.

• Als u uw prothese niet in de mond hebt, bewaar  
hem dan ‘s nachts in schoon water, voor langere  
tijd uit de mond dan schoon en droog bewaren.

• Poets uw kaak en tong met een 
zachte tandenborstel.

Als een aantal tanden of kiezen ontbreekt, kan een gedeeltelijke 
(partiële) prothese worden toegepast. Deze zorgt ervoor dat u beter 
kunt kauwen en spreken. 

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. Voor een volledige prothese 
heeft u géén verwijzing nodig van een 

tandarts, voor een partiële prothese wél. 

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

Neem  
contact op en 
vraag naar de 

mogelijkheden
010-4267422

COLUMN/MAJESTA

Poes
Zo heette ze. Gewoon Poes. Een zwerfkat 
had haar in de stal geboren laten worden. 
Een week later lag moederpoes dood langs de 
weg. Kleine rode Poes heb ik met een fl esje 
grootgebracht. En natuurlijk kon ik haar toen 
niet meer wegdoen! Zo lief, zo aanhalig en 
spinnen dat ze kon! Kleine dondersteen, 
hing in de gordijnen, klom in de bank.  

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven 
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het 
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek, 
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol 
trots haar drie jonkies die ze in de mand tussen de schone 
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken 
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging 
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters 
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn 
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee 
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de 
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is 
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar 
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan, denk ik aan haar.

Buitendijk 101, Rotterdam  |  010 - 483 33 85
info@dierencrematie.nl
www.dierencrematie.nl



Het gaat alweer opschieten! De dagen 
worden korter, het is al weer eerder 
donker. We gaan alweer richting het einde 
van het jaar. Dit jaar nog meer knallende 
aanbiedingen bij knal 010.

In november is onze webshop weer online. Voor de precieze 
datum hou onze website, Facebook of Instagram in de gaten.

VOOR HET MOOISTE VUURWERK
KNAL010

WWW.KNAL010.NL  |  06-51835865  |    KNAL010  |   KNAL010

MAASSLUIS
Van Es Trends & Watches

Het Drankenkabinet/ De Proeverij
Grieks restaurant Alpha

Smaak en Meer catering & eetwinkel
JéTé Woonidee

Verhagen schilderwerken
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.
2928



SCHILDER 
NODIG?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar 
info@reneverhagenschilderwerken.nl

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 
SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!

Alles weer strak buiten?

Het onderhoud vraagt meer dan af en toe 
‘een kwastje 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 bedrijfs-
pand. Als het houtwerk van uw woning
niet goed onderhouden wordt, kan dit 
grote gevolgen voor uw pand hebben.

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

SCHILDER 
NODIG?

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

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

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leiden 

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

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!

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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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   WOONACCESSOIRES

Wij nodigen u van harte uit om onze nieuwste collectie  

te komen bezichtigen. Onze showroom is geopend van  

di t/m za 9.00 - 17.00 uur. 

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.nl
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.nl 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.nl 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl
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BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.nl
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.nl

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.nl

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profi teer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

Oisterwijk is een gastvrije gemeente waar altijd iets te beleven is. 
Dankzij de ligging midden in de natuur wordt de gemeente ook wel 

‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

DealB R U I S T

OISTERWIJK/BRUIST

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fi etsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fi ets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

FIETSEN EN WANDELEN

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Oisterwijk. JA, OOK 
OISTERWIJK BRUIST!

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. Ook heeft de 
stad een eigen NS-station. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 
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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl

HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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Adm. Lucashof 12, Schiedam  |  info@ricardonielsen.nl  |  www.ricardonielsen.nl  |  06-51835865

Daar heb ik zonder twijfel de oplossing voor!  Ik kan je 
helpen deze knelpunten, ook wel bottlenecks genoemd, op een 
eenvoudige en snelle wijze weg te werken. Hierdoor ga je meer 
vrijheid ervaren en eindelijk voldoende winst uit je onderneming 
halen. Het resultaat is dat je meer mogelijkheden gaat zien, meer 
energie gaat ervaren en dat je vanzelf beter kunt gaan inspelen op 
de kansen die zich aandienen.

Een bedrijf kan alleen maar groeien tot aan een knelpunt. Alle 
energie die je verspilt aan andere dingen kost alleen maar tijd, geld 
en moeite als het niet de bottleneck is. Spendeer je wel tijd aan 
het oplossen van de bottlenecks in je bedrijf, dan zal dat op alle 
vlakken doorwerken en de winst verveelvoudigen. Wat je vaak ziet 
is dat de ondernemer het buiten zichzelf zoekt: het is de markt, 
de economie, de politiek, de locatie, de marketing of wat dan ook. 
Soms is dat inderdaad de bottleneck, maar veel vaker zie je dat de 
ondernemer zelf de bottleneck is. 

Wil jij opsporen waar de grootste problemen vandaan komen 
in jouw bedrijf? Dit is je kans! Profiteer vandaag van deze 
geweldige aanbieding:  Een 1 op 1 sessie voor maar € 99,-

“KIJKEN WAAR IEDEREEN NAAR 
KIJKT EN TOCH KUNNEN ZIEN  

WAT ANDEREN NIET ZIEN,  
DAT IS ONDERNEMEN”

RICARDO NIELSEN

BEL DE  
ONDERNEMERS- 

HULPLIJN!
06-51835865

4140



Heeft u tandvleesproblemen? Dan kan ik u helpen! 
Ik ben gespecialiseerd in tandvleesproblemen bij jong en oud. Het behandelen  
van de tandvleesproblemen is niet alleen belangrijk voor het gebit, maar ook  
voor de algemene gezondheid. Samen gaan we voor gezond tandvlees!

Gezond tandvlees is voor iedereen belangrijk

De praktijk • Avonduren open • Eén vaste behandelaar • Geen doorverwijzing nodig

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

STEIGERHOUTEN 
MEUBELS VOOR 

PARTICULIEREN EN 
BEDRIJVEN

WONEN

AUDIO/ TV MEUBELSEETTAFELS

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 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

Spataderen laseren

COLUMN/T.D. WENTEL

Inwendige spataderen laseren (endoveneuze lasertherapie) 

Bij Ceulen Klinieken kunt u uw spataderen laten verwijderen door ze te 
laten laseren. Daarbij maken we gebruik van endoveneuze lasertherapie, 
ook wel EVLT genoemd. Dit is één van de nieuwste technieken op het 
gebied van endoveneuze spataderbehandeling. Endoveneus betekent 
letterlijk ‘in de ader’. De laser brandt de spatader van binnenuit dicht 
door middel van laserenergie.

Drs. T.D. Wentel, dermatoloog 

 EVLT 
Deze behandeling is zeer geschikt voor grote, niet te kronkelig verlopende 
spataderen. Het is een patiëntvriendelijke, inwendige laserbehandeling, met 
weinig napijn en vrijwel geen blauwe plekken tot gevolg. Het behandelen van 
spataderen vindt plaats in onze kliniek en duurt ongeveer 45 minuten. U wordt 
plaatselijk verdoofd, waarna de dermatoloog/fl eboloog een draadje (katheter) 
in de spatader schuift. Binnen de spatader wordt door middel van laserenergie 
warmte geproduceerd. De vaatwand raakt hierdoor beschadigd, het vat 
trekt samen en in de periode erna zal de spatader volledig sluiten. Na de 
behandeling zal de spatader veranderen in een verlittekend strengetje, 
welke in de loop van enkele maanden volledig door het lichaam afgebroken 
en opgeruimd wordt. Nadat de katheter is verwijderd, krijgt u een elastische 
kous die u één week dag en nacht draagt. 
 
  Voordelen EVLT
  Voor een poliklinische spataderbehandeling met EVLT hoeft u niet te worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Doordat er geen operatiewonden worden 
gemaakt, ontstaan er vrijwel geen zichtbare littekens. Bovendien ontstaan er 
geen grote bloeduitstortingen en zult u vrijwel direct uw dagelijkse 
activiteiten weer kunnen oppakken. EVLT is een vrijwel 
pijnloze behandeling. 

Laan van Bol ’Es 3a, Schiedam

085 - 043 24 54
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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!

BEZOEK DAN  

EENS ONZE SHOWROOM

OF MAAK EEN AFSPRAAK
-

 Zomerdijk 34 B  

in Maassluis

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!

Wij werken met de behandelingen en producten  
van MeLine, de eerste en tot nu toe enige product-
lijn welke gespecialiseerd is in alle soorten hyper-
pigmentatie, ongeacht of het lichaam direct of 
indirect met pigmentstoornissen te maken heeft.

Het is geschikt voor elk phototype, pigmentsoort of lichaamsdeel. De producten en 
behandelingen zijn super specialistisch en vereisen de nodige ervaring en kennis als 
huidspecialist om zodoende het gewenste resultaat te bereiken. Het is erg belangrijk 
te weten dat de diverse karakteristieke eigenschappen van alle phototypes en te 
behandelen gebieden van invloed kunnen zijn op de toe te passen werkstoffen. Om 
verschillende complicaties, PIH en overmatige pigmentaanmaak te voorkomen is er een 
specifieke selectie gemaakt van de juiste werkstoffen in de juiste dosering. Een vereiste 
voor deze specialisatie is dat de huidspecialist de nodige kennis in huis heeft. 

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

Rubensplein 8-B, Schiedam  
010-2460985  

info@beautyskincareschiedam.nl
www.beautyskincareschiedam.nl

Heeft u ook last  
van pigmentvlekken?
Een veel voorkomend probleem die moeilijk te behandelen is. Pigment wordt 
gestimuleerd door verschillende factoren, zoals: hormonen, ontstekingen door een 
getraumatiseerde huid en door een cellulair probleem. Dit allemaal in combinatie 
met de zon.

GEZICHT

HANDEN & VOETEN

LICHAAM

COLUMN/BEAUTY&SKINCARE

Wij helpen  
u er vanaf! Bel 

voor een afspraak
010-2460985

45



Brede Havenstraat 8
3131 BC Vlaardingen

010-2341604
Maandag en dinsdag gesloten.

www.el-loco.nl

Heerlijk, lekker eten
in Spaanse sferen?

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

Ons team staat voor je 
klaar met een lekkere 
maaltijd of een drankje!

Reserveer snel  
via de telefoon 

of kom langs in ons 
restaurant!

Dr. WiarDi Beckmansingel 7 - VlaarDingen

010-4341901 www.bloembinderijsandra.com

Bloem- en WoonDecoratie

De gezelligste boutique van Vlaardingen met mode die stoer, chic en vrouwelijk is. 
Onze collectie is stoer, chic en vrouwelijk en kan zowel zakelijk als casual gedragen worden. Eerlijk advies en 
persoonlijke aandacht staan bij ons hoog in het vaandel! Graag nodigen wij u dan ook uit om onder het genot 
van een kopje koffie of thee geserveerd met een plaatselijke lekkernij onze uiteenlopende collectie met diverse 
pasvormen, maten en prijzen te komen bekijken.

Maat xs t/m xxl

AL NIEUWSGIERIG 
NAAR ONZE NIEUWE COLLECTIES?

Onze merken

- Viva Juwellery
- About Jackie
- C&S Design
- Juul &Belle
- Transfer
- Label Nick
- Smashed Lemon
- SisterSPoint 
- by Jam
- PureWhite
- &Co
- B.Young
- Culture 
- Juna Lane
- 10Feet

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

KOM BINNEN  
ER ZIT VAST IETS 
VOOR JOU BIJ!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Kortere dagen
zijn best fijn

als je een keer je 
dag niet hebt

goede bui
Als het weer

niet meezit, zorg
dan zelf voor een

herfst
Zorg dat je

wilde haren niet 
wegwaaien deze
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef 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

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
www.tostotaal.nl

REGIO GROOT-RIJNMOND

0900-8998833
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

storing 
reinigen 
wastafel 
toilet 

ontstoppen 
reparatie 
gootsteen 
dakgoten

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

Maak kans op een:

VVV-cadeaubon
t.w.v. € 50,-
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Baarsweg 124,  Hoogvliet
www.tostotaal.nl
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CLA Sport Edition Limited
Een uitdagend uiterlijk dat is wat de CLA Sport Edition Limited kenmerkt. De Sport Edition Limited Coupé 
is al leverbaar vanaf 36.995,- en de CLA Shooting Brake Sport Edition Limited vanaf 37.495,- beide met 
een voordeel van ruim 5.000,-. Het sportpakket bestaat onder anderen uit AMG line met lederen stuurwiel, 
18” vijf-dubbelspaaks AMG-velgen, LED-koplampen, zitcomfortpakket, achteruitrijcamera, actieve parkeer-
assistentie en meer. Vraag nú een proefrit aan met deze droomauto op onderstaand web-adres.

What you C is what you get!
Een sportief design, ultiem comfort, een digitale cockpit, een zeer compleet veiligheidspakket, high-end
technieken en prestaties die er niet om liegen. De Mercedes-Benz C-Klasse heeft het allemaal. 
Van Mossel nodigt u graag uit voor een aangename kennismaking met dit unieke model. Maak snel 
een proefrit en laat uw verwachtingen overtreff en! Nú met AMG-pakket en automaat vanaf €38.950 
Voor meer informatie: www.mb.vanmossel.nl/c-klasse

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