DE WATERWEG

Pimp:

je woning!
Brigitte Heitzer:
‘heel herkenbare rol’

OKTOBER 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEWATERWEGBRUIST.NL

Kasten exact op uw maat!

Een kast
kun je overal
kopen...
45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!
www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen

Haalt alles uit de kast... sinds 1975!

Deze maand in de Spotlight:

Alles in huis voor
een echt thuis!

Bent u toe aan een verrassend
advies voor uw interieur?
Graag adviseren de medewerkers
van De Lange & Reek u bij het
Bent u toe aan een verrassend
maken van een persoonlijke keuze
advies voor uw interieur?
waar u echt blij van wordt en bieden
Loop binnen in onze showroom
zij u de zekerheid van de beste
en laat u inspireren.
koop. Loop gewoon eens binnen in
onze winkel en laat u inspireren. Of
VLOEREN RAAMBEKLEDING
maak een afspraak zodat we samen
SLAPEN
WONEN
alle
tijd hebben
voor HAARDEN
een goed
(advies)gesprek.
WOONACCESSOIRES

PVC-Vloeren

KASTEN OP MAAT
WANDAFWERKING
• VLOEREN • RAAMBEKLEDING
Onze showroom is geopend
• SLAPEN • WONEN • HAARDEN
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur
• WOONACCESSOIRES • KASTEN OP
MAAT
• WANDAFWERKING
Bettoweg
22 - 24 Schiedam
010 - 437 49 44

info@delangeenreek.nl

De Lange & Reek | Bettoweg 22-24, Schiedam | info@delangeenreek.nl | 010-4374944 | Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur

www.delangeenreek.nl

Voor meer info kĳk op
www.delangeenreek
.nl

Een PVC-vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk,
krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en
warmte-isolerend is. PVC-vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke
houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint.
Door middel van embossing techniek ziet een PVC-vloer er niet
alleen natuurlijk uit, maar voel je eventuele houtnerven ook.
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Frans Pijnenburg
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je
of wordt het hoog tijd om de boel eens ﬂink om te gooien, zodat je met
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal ﬁjne tips
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Like ons op Facebook.com/dewaterwegbruist

win

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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Bruisende lezer,

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 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 is een uitgeverij van
glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in
Nederland, België en Spanje.
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Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt.

MAASSLUIS

SCHIEDAM
VLAARDINGEN

Inhoud

ROTTERDAM
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

DE WATERWEG

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.
Veel leesplezier,

Lea en Marcel Bossers
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‘Ik zit boordevol plannen!’
Jolanda Gouw-Bullee is altijd creatief geweest. Van
kinds af aan was ze uren aan het knutselen en aan
het handwerken. Op een gegeven moment ging ze
ook kleding en andere spullen versieren. Wat ze
had gemaakt verkocht ze vervolgens op markten,
waaronder de bekende Swan Market. Een paar jaar
geleden ging ze er serieuzer mee aan de slag, maar
corona gooide roet in het eten. Nu is het echter tijd
om ByYoos verder te laten groeien.

BRUISENDE/ZAKEN

“Ik heb een tijdje een winkeltje gehad in Schiedam-Oost van waaruit
ik onder andere mijn zelfgemaakte spullen verkocht”, vertelt Jolanda.
“Dat was geweldig. Kinderen en volwassenen kwamen graag langs
voor wat gezelligheid.” Toen de huurder van de benedenverdieping
van haar eigen huis vertrok, besloot Jolanda deze in gebruik te nemen
als bedrijfsruimte. “Die doet nu vooral dienst als showroom.”
Creatieve workshops
Een winkel is het niet, maar Jolanda heeft wel allerlei andere plannen
voor de ruimte. “Ik wil creatieve workshops gaan organiseren voor
kinderen en volwassenen. Op verzoek van de gemeente Schiedam
heb ik inmiddels workshops verzorgd voor kinderen: samen een etui
versieren of armbandjes maken. De kinderen waren zo enthousiast,
het gaf me veel energie. Daar wil ik meer mee doen.” Voor
volwassenen denkt Jolanda bijvoorbeeld aan het maken van etagères
of bloemstukjes van vintage serviesgoed. “Van vriendinnenclubs
en vrijgezellenfeestjes tot babyshowers en kinderfeestjes, het kan
allemaal. Het is altijd leuk om samen creatief aan de slag te gaan en
het eindresultaat neem je als herinnering mee. In overleg stellen we de
workshop samen die jij voor ogen hebt.”
Spullen te koop
Natuurlijk blijft Jolanda daarnaast haar met de hand bewerkte kleding
en andere cadeauartikelen verkopen. “Ik hoop mijn spullen binnenkort
weer aan de man te kunnen brengen via markten en in de toekomst
via mijn website.”
Via de website www.byyoos.nl vind je de agenda, het laatste nieuws en
acties.

ByYoos is klaar voor een nieuwe start
10

ByYoos | 06-12042039 | www.byyoos.nl
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Zorg voor
je voeten
Last van schimmelnagels of ingroeiende
nagels? Of wil je af
van overtollig eelt,
likdoorn(s) of kloven?
Kijk eens op de
site hoe ik je verder
kan helpen!
www.schoonheidssalonjoy.nl
Gruttostraat 3, Maassluis
06-39506859 | amberdewaard@hotmail.com
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Ervaar het comfort

van lenzen
Bij de aanschaf van uw contactlenzen is het belangrijk te weten wat
u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Voor optimaal
zicht en optimaal draagcomfort is de juiste lenskeuze gecombineerd
met de juiste pasvorm van belang. Ottica Eye Fashion heeft alle
soorten contactlenzen in haar assortiment.

KOM EENS
LANGS OM
LENZEN TE
PROBEREN!
MAAKT

U WEL EVEN
EEN AFSPRAAK?

Zachte contactlenzen kunnen naar gelang de voorkeur
iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder kwartaal
of ieder half jaar vervangen worden. Voor beginnende
lensdragers is de daglens een mooie start. Iedere dag een
paar schone, nieuwe, frisse lenzen zonder onderhoud.
ZACHTE, GEKLEURDE LENZEN
Met zachte, gekleurde lenzen verandert u de kleur van
uw ogen. Er zijn diverse kleuren leverbaar zoals groen,
bruin, blauw, grijs, et cetera. De kleur verschilt per type
zachte contactlens. Voor kleuradvies of uitleg over de
mogelijkheden kunt u altijd bij ons terecht.
De voordelen van zachte lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Geschikt om mee te sporten.
• In vele sterkten leverbaar.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Eenvoudig te wisselen met een bril.

VORMVASTE LENZEN
Vormvaste lenzen hebben een langere levensduur dan
zachte lenzen. Doordat gebruik wordt gemaakt van
moderne materialen hebben vormvaste lenzen een
prettige draagvorm, al is de periode dat u moet wennen
iets langer dan bij zachte lenzen.
Vormvaste lenzen gaan langer mee dan zachte
contactlenzen. Doordat ze geen traanvocht opnemen,
speelt vervuiling van het materiaal veel minder een rol.
Bij zorgvuldig onderhoud van het contactlens oppervlak
kan de lens daardoor langer mee dan een zachte
contactlens.
De voordelen van vormvaste lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Lange gebruiksduur (een à twee jaar).
• Leverbaar in alle sterkten.

Groenelaan 99a, Schiedam | 010-4261930 | seeyou@otticafashion.nl | www.otticafashion.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel 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-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de 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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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OP ZOEK
NAAR SFEER
IN HUIS?
Uw open haard- en kachelspecialist heeft
alles op het gebied van sfeerverwarming en
schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs
in onze ruime showroom op 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:

UW HAARDENSPECIALIST
IN ROTTERDAM

De Griffioen
Anthonetta Kuijlstraat 36
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam
010-4046459 | info@grifﬁoenrotterdam.nl

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL
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KIJKJE IN ONS
ASSORTIMENT
• Houtkachels
• CV-houtkachels
• Gaskachels
• Pelletkachels
• Elektrische
kachels
• Sierschouwen
• Plateaus
• Tuinhaarden
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✓ Kwaliteit
✓ Origineel
✓ Service
✓ Netto prijs
Bij iemms doen wij het net even anders. Eerlijk
advies, volledige transparantie, en bovenal
een perfecte afstemming op uw wensen.
Bent u er al uit hoe uw nieuwe keuken eruit
moet komen te zien? Kiest u voor een strakke
design keuken of gaat u liever voor een warme,
landelijke keuken? Wat uw smaak ook is en
welke combinatie u ook zoekt, in de collectie
van iemms vindt u altijd de stijl die bij u past!
Woonboulevard Hoogstad | Vlaardingen

www.iemms.nl
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VAN MOSSEL ZEKERHEID #3:

TOPKWALITEIT VOOR
DE SCHERPSTE PRIJS

INCLUSIEF
PVC-VLOEREN
EGALISEREN, SCHUREN,
95
2
Govert van
van
Wijnkade
Maassluis
¤49,
perWijnkade
m
LIJM27
EN GEHEEL
GELEGD
Govert
27
Maassluis

010 -- 7858947
7858947
010

Govert van Wijnkade 27 I Maassluis 010 - 7858947 I www.jetewoonidee.nl
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kijk zelf op: www.vanmossel.nl/occasions voor meer dan 6000 occasions!
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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.

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.
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.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten
Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking
Stucen
Vervangen van kozijnen
Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

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

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 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!

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

VOOR ELKE VRAAG
HEEFT RENÉ VERHAG
EN
SCHILDERWERKEN
DÉ OPLOSSING!

MAASSLUIS | 06-41279124
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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Avek Sinne

nieuw in de showroom!
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Voor een gezonde en ergonomische
(thuis)werkplek ben je bij ons
aan het juiste adres!

Gezondheid is niet te koop!
‘Uit ervaring weet ik als geen ander dat ons
lichaam een goede verzorging nodig hee�.
Het werken op kantoor en/of thuis vraagt
om een goede en ergonomische werkplek.
Werken aan een keuken- of ee�afel klinkt
je wellicht bekend in de oren en ook niet te
vergeten de klachten die je kunt krijgen
zoals nek-, schouder- en rugklachten.
Langdurig zi�en in één en dezelfde werkhouding is slecht voor ons lichaam’.

Heb je al klachten of wil
je die juist voorkomen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op
voor een deskundig advies of neem eens
een kijkje in onze webwinkel.

HOME FIT
Flex zitstabureau

013-3029491 www.mijnkantoormeubelen.nl info@mijnkantoormeubelen.nl

Max Koogje(eigenaar)

41

BENT
GEÏNTER U
ESSEERD

Neem da

?

n contac
t op
van de w
ebsite!

Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je past? Kies dan voor
maatwerk naar jouw wensen met RvS Interieurbouw in Etten-Leur.
Wij verzorgen het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij hoge
kwaliteit en betrokken service hoog in het vaandel staan.
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DE KEUKEN die écht bij je past
Gouden rijder 10, Etten-Leur

06-20 910 914

info@rvs-interieurbouw.nl
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www.rvs-interieurbouw.nl

Mijn naam is Robert-Jan Uitterdijk, ik ben al meer
dan 35 jaar tuinontwerper van het Staelduinsebos.

Een droomtuin is een cadeautje...
Het oriëntatiegesprek is het uitgangspunt voor een
bepaald gevoel. Dit gevoel bepaalt, denk ik, heel
goed de aard van het cadeau.
We verdiepen ons in de wensen en natuurlijk is de
situatie van de opdrachtgever zeer belangrijk!
De uitvoering wordt gerealiseerd door ervaren
vakmensen met verstand van materialen en
beplanting. Pas dan wordt uw tuin een echte
droomtuin! Uiteraard kunt u ook rekenen op onze
vakbekwame hoveniers voor het onderhouden van uw
tuin of groenvoorziening.
Naast onze traditionele werkzaamheden zijn wij
ook gespecialiseerd in het maken van houten
overkappingen en vlonders. Het maatwerk zorgt ervoor
dat er voor elke tuin een buitenverblijf mogelijk is.

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

www.staelduinsebos.nl

Wil je ook een
droomtuin?
Maak dan een
afspraak
010-2486991
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Wil jij kans maken op deze leuke pijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de
oplossing in op onze site: www.dewaterwegbruist.nl.
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor
1 november de oplossing in op onze site:
www.dewaterwegbruist.nl.

Door verstopping
of wateroverlast
in de knel?
TOS Ontstoppings Service BV
uw adres voor:
• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
• Preventief onderhoud
(riool/dakgoten)
• Inspecties en reparaties
• Ad-hoc- en/of regieopdrachten
Baarsweg 124,
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599

www.tostotaal.nl
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Voor woningbouwverenigingen
overheid - bedrijven - partners
VvE's en particulieren

