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Hester van Nouhuijs volgde de 
specialisatie tot oogarts in het 
Oogziekenhuis Rotterdam, 
waar zij tot 2000 verbonden 
bleef als stafarts en zich 
specialiseerde in staar- en 
ooglidoperaties en 
refractiechirurgie. Van 2000 
tot 2011 was zij werkzaam in 
het Diaconessenhuis Leiden. 
Zij is algemeen oogarts, 
medeoprichter van Rijnzicht 
Oogkliniek en van Oogkliniek 
De Horsten. Zij is net als de 
andere vier oogartsen van 
Rijnzicht Oogkliniek een 
ervaren en geregistreerd 
Refractiechirurg.

WIL JIJ OOK VAN JE 
BRIL OF LENZEN AF?  
Dan is een ooglaserbehandeling of lensimplantaat iets voor jou! Neem vóór 
oktober 2020 contact op met Rijnzicht Oogkliniek en ontvang als lezer van 
Bruist 50% korting op een vooronderzoek. Kijk voor meer informatie 
op onze website www.rijnzichtoogkliniek.nl Rijnzicht Oogkliniek  |  Rijksstraatweg 324b, Wassenaar  |  071-5192090  |  info@rijnzichtoogkliniek.nl  |  www.rijnzichtoogkliniek.nl 

Rijnzicht Oogkliniek is een gerenommeerde kliniek die gespecialiseerd is in ooglaseren en 
lensimplantaties. De 34-jarige Jop Franken van Nederland Bruist onderging hier afgelopen 

maart een ooglaserbehandeling. Hij vertelt je graag over zijn ervaringen!

Rijnzicht Oogkliniek  |  Rijksstraatweg 324b, Wassenaar  |  071-5192090  |  info@rijnzichtoogkliniek.nl  |  www.rijnzichtoogkliniek.nl 

Wil jij ook scherp zien 
zonder lenzen of bril?

Jop Franken

“Ik heb al tien jaar lenzen en daarnaast een bril. 
Op een gegeven moment had ik het daar wel mee 
gehad. Het is zo’n gedoe met steeds lenzen in en uit 
doen, bovendien had ik last van droge ogen en 
irritatie bij zwemmen.

Via een kennis hoorde ik van Rijnzicht Oogkliniek, 
hij was heel tevreden over de laserbehandeling die 
hij hier had ondergaan. Ik ben me een beetje in de 
kliniek gaan verdiepen en het zag er allemaal zeer 
professioneel uit. Bovendien werd ik direct goed 
geholpen. Daarom heb ik besloten voor hen te 
kiezen.

Ik kreeg eerst een intake, waarin ze vertelden wat ik 
kon verwachten van de behandeling. Er werd ook 
gekeken of het überhaupt mogelijk was om me te 
laten laseren, dat is o.a. afhankelijk van de dikte van 
je hoornvlies en je exacte oogsterktes. Het mooie is 
dat de kliniek echt een eerlijk advies geeft welke 
behandeling het beste bij jou past.

Bij mij is gekozen voor de Trans-PRK techniek, een 
oppervlakkige laserbehandeling van het hoornvlies. 

De eerste dagen na de behandeling waren mijn 
ogen wat gevoelig en moest ik ieder uur druppelen. 
Ik ben ook nog twee keer teruggegaan voor 
controle, mijn brilsterkte bleek terug te zijn 
gebracht tot nul. 
Het is bizar dat ik nu gewoon scherp kan zien 
zonder lenzen of bril. Wat dat betreft ging er een 
wereld voor me open.

Ja, zo’n laserbehandeling kost natuurlijk wel wat 
geld, maar wat mij betreft is het de investering 
meer dan waard. Ik ben er super blij mee en 
raad andere mensen Rijnzicht Oogkliniek zeker 
aan. Ik had het jaren eerder 
moeten doen!”
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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 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

• Plateaus

• Tuinhaarden
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ROTTERDAM CAPELLE AAN DEN IJSSEL

BERKEL EN RODENRIJS

DRECHTSTEDEN

DE WATERWEG

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook De Waterweg Bruist en Drechtsteden Bruist.
Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook De Waterweg Bruist en Drechtsteden Bruist.
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer 
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen 
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent 
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt 
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt 
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben 
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te 
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te 
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van 
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien. 

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal 
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal 
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers, 
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in 
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat 
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

Inhoud
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45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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ACCESSOIRES 
WEERSPIEGELEN 

WIE JIJ BENT

ZYXWV
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Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te 
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij 
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote 
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand 
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in 
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw 
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel 
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen, 
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegen-
woordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of 
je  kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur. 
Zo  zie je in heel veel huiskamers de meest 
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie. 
Soms heb je niet eens een idee wat je nu 
precies  gekocht of gevonden  hebt, maar jij vindt 
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus 

Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.

Maak van 
jouw huis een thuis

Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het 
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht 

en die weerspiegelen wie jij bent.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst 
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je 
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten 
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten 
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel 
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis 
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’ 
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus 
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat 
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou 
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht 
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán 
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken. 
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech 
gehad! Dit is wie jij bent.

BRUIST/WONEN
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Ik leef, beweeg en adem Rotterdam. 
De stad die mij inspireert door de dynamiek 
en diversiteit aan mensen, culturen en alle 

soorten haar.

Onze multiculturele klantenkring eist van 
ons excellentie in haarstyling. Ik ben gek op 
kleur en gek op mensen. Het kappersvak 

stroomt door mijn aderen. Met liefde, 
passie en toewijding sta ik hier en ben ik er 
voor jou om je te adviseren en de mooiste 
kapsels te creëren. We zijn 7 dagen per 

week open. Dit is Rotterdam. 
Whoops in de Stad.

Wat we vandaag mooi vinden, kan 
morgen ECHT anders zijn. Ons team is 
constant in beweging, volgt én creëert 

veranderingen. Daarom is Whoops lid van 
Het Spectrum (een onafhankelijke kring 
van haarkleurspecialisten). Wij volgen de 

beurzen en shows in binnen- én buitenland 
en ontwerpen eigen collecties.

Betlem Taravilla 
(Art director Whoops)

Er is en nieuwe fase in 2020 aangebroken. Een nieuwe wereld, 
een nieuwe maatschappij, een nieuwe tijdperk.

Altijd samenwerken, altijd samen genieten van ons leven. Sociaal, 
maatschappelijk, economisch en artistiek.

Verantwoord met elkaar mooi zijn, van binnen en van buiten. 
Ik hoop dat mijn bijdrage hieraan RUST & KRACHT mag zijn. 

Vertrouwen in de mens en respect voor elkaar op welke afstand 
dan ook. Ik vier met WHOOPS dit jaar het 20-jarig

bestaan. In GEZONDHEID en met elkaar.
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TWINTIG JAAR !
WHOOPS

U KUNT ALTIJD LANGSKOMEN 
VOOR ADVIES BIJ EEN VAN ONZE 

KLEURSPECIALISTEN. 
WE MAKEN HAARKLEURINGEN OP MAAT 

OOK VOOR THUIS. Groenendaal 495, Rotterdam  |  010-4119911  |  info@whoopskappers.nl  |  www.whoopskappers.nl

TWINTIG JAAR !
WHOOPS



Heerlijk
nazomeren

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers 
die al je gerechten pimpen. Een verrassende fi nal touch 
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker 

in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades... 
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.

www.limafood.com

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan 

onder de bierliefhebbers bekend als 
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje 

van Scheldebrouwerij heeft een complex 
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel, 

toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het 
herinnert je aan smaken zoals Haagse 

Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,- 

Pimp je interieur met deze

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Aangeboden door 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

www.livinroom121.be

win

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. #LIVINROOM121 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

vaas Dalyan - keramiek koraal. 

30 cm hoog, diameter 15 cm. 

Liv'in Room 121 in Antwerpen.

win

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef

jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit 
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed. 

Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.

Kussen Rimago, € 39,- 
www.livinroom121.be
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Heerlijk
nazomeren

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en 

Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten. 
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s 

appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij 
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef 

Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van 
Gaastra t.w.v. 119,- 
Deze stevige rugzak van 
duurzaam materiaal heeft 
een ritsvak aan de voorkant 
en stabiele draaghengsels.

AYURVEDISCH
GENIETEN

In de reep Turmeric Tulsi 
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi. 

Deze ‘heilige basilicum’ is al meer 
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische 

geneeskunde. Samen met de kurkumawortel 
vormt dit een unieke chocolade met fi jne, 

kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl
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Begin 2021 mot ’t faksijn d’r sijn. Nog ff volhouwe dus 
want ’t mot getest worre. Poetin gaat die Russe al in 
oktober folspuite met ‘n eige faksijn. Hij mot wel, want ik 
denk dat ’t aantal besmettingkies hogur is as dat se segge. 
Effe iets andus. Huissies in parke benne in. Wij gane ook 
’n weekie naar soiets in ’t Norde. Effe nix. Want mense ik 
rijt me de pleuris. Iedereen koopt fi a internet en dat 
merk-ie. Maar pas op, ’t  web benne link. 

D’r benne geteisem die je probere te fernaggele. Se worre 
steets googemur. Soas appies met tekste as: Hi mam, me 
mobieltje is kapot dus ik hep ‘n nieuw nummer en d’rna ’n 
beriggie; ik kan nu me bankapp nie gebruike en ik mot ff 
snel iets betale ken je wat ofermake op dit nummer? 

Japie Bloemhof is de koosnaam van een “Rotterdammert”, die in de gelijknamige wijk op Zuid is geboren en getogen. Hij woont er nu 
samen met z’n vriendin Chantal. Japie was geen studiebol, dus pakt hij alle klussen aan, of dat nou in de haven is of als koerier. 
Japie ziet en beleeft dus veel. En daar heeft hij een eigen, ongezouten en vooral Rotterdamse mening over.

“Pas op! Weest in dese 
cooronatijd geen lulhannes”

COLUMN/JAPIE BLOEMHOF

En pas ook op met meeltjes fan je bank waarin staat dat je 
’n nieuw passie mot anfrage. En klik neffer somaar op ’n 
link, of wort neffer friende op Feesboek met tiepus waarfan 
je denk hè!? Of la je niet naaie bij ‘n Marktplaatsdiel met 
gelijk ofersteke! Want je ken op ‘n nepsite komme, die lijk 
op Marktplaats. En kijk uit met ‘t ferkope fan ‘n ifone fi a 
Marktplaats. For je ‘t weet jatte se ’t kreng. Ik weet ’t fan ’n 
maat die bij de jute sit en ’t in dese cooronatijd dikkels siet 
gebeure. Weest dus geen lulhannes.

”Tering! Strengere regeltjus in Rotjeknor. Montkappies in de stat. Hotemetoot Aboetaalep, die steets 
for ‘t sekere gaat, denk dat ‘t help, maar assie Haagse Post leest, die bij ’n bedrijfi e lag waar ik 
komp, dan seg ’n fi roloog dat ‘n kappie slegter is for je lijf, omdat d’r schimmuls, bacterietjus en 
fi russies op blijfe sitte.  

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
of shop op www.laformagrande.nl
KORTE BREESTRAAT 14   |   078 631 93 18   |    VOOR DE DEUR

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
GROTE MATEN HERENKLEDING
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DITJES/DATJES

21 september luidt offi cieel het einde van de zomer in.
 September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika 
 trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’ 
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
 Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je 
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
  27 september is Werelddovendag.
 Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in   
september zijn geboren wegen meestal minder dan   
  mensen die in andere maanden zijn geboren.
 Accessoires maken van jouw huis een thuis.
Wist je dat september ook wel de herfstmaand of de    
   fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere  
 kans om ooit in de gevangenis te belanden.
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Peppelweg 17-19a, Rotterdam  |  010-4185603  
milansdiervoeding@gmail.com  |  www.milansdiervoeding.com

MILAN'S DIERVOEDING
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Baby Spa Zenn 
voor iedereen Zenn!

Jacob van Campenplein 37, Rotterdam 
06-21553810  |  babyspazenn@gmail.com  

gratis parkeren! 
www.babyspazenn.nl 

Bij Babyspa Zenn kun 
je je kindje lekker laten 
fl oaten en masseren.
De behandelingen bij 
Babyspa zenn zijn altijd 
een-op-een. 

Maak snel een afspraak 
en gebruik de Bruist 
code voor 10% Korting.

voor iedereen Zenn!
Code is: 

Zenn2020

B&B de Zinken Gieter, Steenovenweg 6, Bergen op Zoom 
info@benbdezinkengieter.nl  |  www. benbdezinkengieter.nl

Kom tot rust in 

Bed & Breakfast 
De Zinken Gieter 

Het ademen van de Brabantse Wal en Zuider 

Waterlinie, de geuren van frisse weides met al 

hun mooie glooiingen en landelijke uitstraling. 

Dichtbij onze B&B liggen mooie wandel-,  
mountainbike- en routes door de bossen. 

Op loop- en fi etsafstand kunt u cultuur opsnuiven 
in de historische binnenstad van Bergen op Zoom.  

    B&B voor 2 personen met veel privacy.
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Met passie voor haar!
BRUISENDE/ZAKEN

Beautylounge Rotterdam | Maasstadweg 1, Rotterdam
010-4119310 / 06-42129333

maira@beautyloungerotterdam.nl www.beautyloungerotterdam.nl

Maira Hoepel heeft al ruim 25 jaar ervaring in het 
kappersvak. In haar moderne kapsalon Beauty-Lounge 
Rotterdam is iedereen welkom. Vrouwen, mannen en 
kinderen kunnen er terecht voor allerlei knip- en 
kleurbehandelingen.

 “Het is echt een multiculturele kapsalon”, vertelt Maira. “Mensen 
met alle mogelijke achtergronden stappen hier binnen. De sfeer 
is lekker gemoedelijk, iedereen kletst gewoon met elkaar. Heb je 
black hair? Kom dan vooral eens langs want ik heb zelf ook black 
hair. Ik weet dan ook als geen ander hoe je er mee om moet gaan.” 

 Goede producten
  Er wordt gewerkt met de professionele verzorgings- en 
stylingproducten van FINNLEY’S. Deze zijn uitsluitend en exclusief 
verkrijgbaar in kapsalons. We volgen bovendien regelmatig 
trainingen om onszelf te blijven ontwikkelen en op de hoogte te 
blijven van de laatste trends.
 
 De laatste trends
  Knippen, stylen, kleuren, extensions; alles is mogelijk bij 
Beautylounge Rotterdam. “Balayage en highlights zijn nog steeds 
hot, daarnaast zijn shadow roots in opkomst. Voor de zomerperiode 

zijn er weer leuke nieuwe kleuren, zoals rosé-
gold en de cinnamon swirl. Verder zijn de 
pony’s terug van weggeweest.”

  Vanuit het hart
  Maira heeft het hart op de goede plek. 
Als patiënten van het nabijgelegen ziekenhuis niet 
naar haar kapsalon kunnen komen, vindt ze het 
geen enkel probleem om naar hen toe te gaan. 
“Je kunt bij ons ook je lange haar af laten knippen 
en als je dat wilt doneren voor mensen met kanker. 
Dat is het minste wat we kunnen doen.” 

ONZE KLANTEN:
• voldoen aan de Wet Milieubeheer;
• besparen door slimme verduurzamende acties;
• besparen dankzij een zorgvuldige inkoopstrategie.

DIRECT JOUW 
BESPARING 
BEREKENEN?

De Lind 20 | 5061 HW Oisterwijk | 013-571 99 13 | www.hitprofit.nl

HIT PROFIT BIEDT VOLLEDIGE
ONTZORGING OP ALLE
ENERGIEZAKEN.

Op basis van een kosteloze scan 
berekenen we binnen een half uur 
jouw concrete voordeel.

56 4864 Adv 162x162_fc_3 mm afloop.indd   1 31-7-2020   14:49:14
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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.

Wilt u weten wat René voor u 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!
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Advies voor materiaal- en kleurgebruik
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Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat 
de man die haar heeft opgevoed niet haar 
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze 
gaat op zoek naar haar andere familie en 
vindt haar tante die moeder-overste is van 
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar 
toe en er groeit al snel een band tussen de 
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar 
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar 
tante en enkele andere nonnen probeert ze 
zo veel mogelijk mensen te redden van de 
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en 
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney 
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.

Binnenkijken in bijzondere 
gebouwen waar je normaal nooit 
komt, dat is wat je ook dit jaar weer 
tijdens de Open Monumentendag 
kunt doen. Weliswaar op veel plekken 
in een aangepaste vorm vanwege 
het coronavirus. Het aanbod en 
aantal activiteiten is anders dan 
anders. Soms gaan monumenten 
fysiek open, andere openen digitaal 
speciaal voor deze gelegenheid 
hun deuren. Ga niet zomaar op 
pad, plan en reserveer je bezoek 
of maak een virtuele reis door 
monumentenland met dit jaar als 
thema: Leermonument. Benieuwd 
naar wat er dit jaar precies wordt 
georganiseerd en waar? 
Check www.monumenten.nl 
voor meer informatie over de 
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

D AGJE UIT
OPEN 
MONUMENTENDAG

Vastbesloten om de droom van haar overleden 
moeder, het openen van een eigen bakkers-
winkel in het Londense Notting Hill, uit te laten 
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de 
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella 
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in 
te schakelen. De drie generaties vrouwen 
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge 
verschillen moeten zien te overwinnen om de 
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah 
levend te houden. Dit alles doen ze door hun 
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk 
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
LOVE SARAH

ZYXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Wil je graag op de hoogte blijven?

@Nowthemoodstore

@Nowthemoodstore

Fashion, Living and Giving

Volg ons op:

Geen tijd om langs te komen?
: 010 418 4233
Bestellen via: 

of  
       Miinto.nl/shops/

b-1452-now-the-moodstore

Bestellen via: 

N W

: 010 418 4233: 010 418 4233

Bergse Dorpsstraat 53A 
3054 GB Rotterdam

www.Nowthemoodstore.nl
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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-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!
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45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99  www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95  www.thelittlegreenbag.nl

3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,-  www.guerlain.nl 
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95  www.pupa.nl

5. New Glow van Payot, € 36,-  www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39  www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.nl  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.nl

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 
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7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90  www.babor.com 
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,-  www.bobbibrowncosmetics.nl  
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40  www.iciparisxl.nl

 11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95  www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95  www.skins.nl 

BEAUTY/NEWS
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...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel  
‘September’. De R mag dan wel weer in de 
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds 
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Hoe fi jn zou het voor je zijn als je van dit gedoe af 
bent? Wil je meer rust en minder stress? 

Heb je problemen 
   met je ex-partner?

Sinds 2017 staat Carolien 
Roobol als gezins- en 

scheidingscoach mensen 
bij die in een scheiding 

verwikkeld zijn of al langer 
gescheiden zijn. Ze leert 
hen zonder voortdurende 
confl icten om te gaan met 

hun ex-partner. In het belang 
van de kinderen.

Bel voor een 

gratis oriënterend 

gesprek:

06-36054971

Dorpsstraat 154c, Barendrecht  |  06-36054971  |  info@succesvolscheidenrijnmond.nl  |  www.succesvolscheidenrijnmond.nl

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.

De nieuwe E-Klasse.
Intelligence becomes exciting
Het leven is een sport met elke dag nieuwe uitdagingen. Daarom heeft de nieuwe E-Klasse alles in zich 
om uw doelen waar te maken. Zo is het interieur voorzien van het intelligente infotainmentsysteem 
MBUX. Leverbaar als Benzine, Diesel, Limousine, Estate en ook in 4MATIC (m.u.v. de E 300 e Estate).

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

Adv. 1-1 pag. E-Klasse BRUIST.indd   1 14-08-2020   08:00
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www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

Onze showroom is geopend 
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur

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

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang gratis 

stylingadvies op maat!
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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.

Satijnbloem 31, Rotterdam  |  010 - 2021865
info@dierencrematorium-rotterdam.nl
www.dierencrematorium-rotterdam.nl

COLUMN/MAJESTA

3534



 EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING EEN ONVERGETELIJ KE ERVARING
Verbl i j f  in Hotel de Lei jhof 
Oisterwijk met deze Bruist Deal.
Overnacht in onze Comfor t Room, 
geïnspireerd door de bosri jke om-
geving, en laat u cul inair verrassen 
door onze chef Dylan van Hir tum in 
Restaurant The George middels ons
3-Gangen Menu Du Chef. Beleef de 
geur van verse kru iden u i t  onze 
eigen kas en neem een kijkje in de 
wi jnbibl iotheek samen met onze 
sommel ier Maikel G insheumer. 
Na een heerl i jke nacht in dit luxe 
boutique hotel met de charme van
een landhuis kunt u genieten van 
een heerl i jk luxueus ontbij t .

P.S. Ontdek nu ook onze nieuwe 
PERK’S Treasure Lounge!

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

* Bovenstaande prijs is op basis 
van minimaal 2 personen, 
exclusief lokale heffi ngen.

€ 79,50 P.P.*

PROMOCODE: BRUIST 
RESERVEER NU VIA
WWW.LEIJHOF.NL

Deal

Groeten uit Oisterwijk

Heusdensebaan 7 Oisterwijk
+31 (0)13 523 1123

www.leijhof.nl
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Sport
in beeld

Zondagavond, met het bord op schoot. Tijd voor Studio Sport. Meerdere 
generaties zijn met dit beeld opgegroeid en nog steeds is het voor veel mensen 

(met name mannen) vaste prik. Niets gaat voor de sport, zelfs het eten niet!

MAN/CAVE

Sport is nu eenmaal voor veel mannen een ‘ding’. Niet 
voor niets dat een programma als Studio Sport al meer 
dan zestig jaar razend populair is. Al vanaf de eerste 
uitzending op 5 april 1959 - destijds nog onder de 
oude  naam Sport in Beeld - weet het wekelijks heel 
wat  kijkers aan de buis te kluisteren. En dus vooral 
op  zondag, rond etenstijd, wanneer het eredivisie-
voetbal de hoofdmoot vormt van de uitzending.

Maar Studio Sport is meer dan voetbal alleen en ook 
meer dan die ene uitzending op zondag. Het 
programma doet de hele week verslag van de grote 
sportevenementen. Helemaal in de periode van 
belangrijke toernooien als het EK en WK en uiteraard 
de Olympische Spelen is het programma nog altijd 
een  kijkcijferkanon. Sport doet het sowieso goed op 
tv. Zo is naast voetbal ook de Formule 1 één van de 
meest populaire sporten om te bekijken. Hoe vroeg de 
race ook begint en hoe lekker het weer buiten ook is, 
half Nederland zit voor de buis. Sport verbroedert dus 
echt. Niet alleen op het veld, maar ook voor de tv.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals 
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd, 
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je 
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in 
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met 
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek 
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk

 Het
    medicijn    medicijn

magische 
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Boerhaaveweg 95 
3401 MN IJsselstein 
www.auricskincare.nl

contact@auricskincare.nl
030-761 25 70

Ben jij een Beauty 
Professional?
Dan is KUO’S Professional echt iets voor jou!
KUO’S Professional is een gerenommeerd Spaans 
cosmeticamerk. Een bijzonder merk dat zich niet alleen 
richt op de huidverbetering, maar op alle aspecten van 
de uiterlijke verzorging. Met KUO’S Professional is het 
gebruik van meerdere merken verleden tijd.

KUO’S Professional heeft alles om een salon te kunnen 
starten of uit te breiden. Denk aan gezichts-, lichaams-, 
voet-, hand-, nagel-, sport- en zonproducten! 

KUO’S Professional maakt en levert producten die uit 
natuurlijke en plantaardige ingrediënten zijn ontwikkeld. 
KUO’S Professional staat voor: 

• zichtbaar en langdurig resultaat
• 100% vegan
• 100% parabenenvrij 
• 100% natuurlijk 
• 100% dierproefvrij

KUO’S Professional is hét exclusieve merk voor 
jouw salon!

Heb je interesse in ons merk of wil je het testen, 
neem dan contact op met Lia, Joyce of Bianca.

voor

na

Op zoek naar hoop en kracht in deze onzekere tijden?
Vind hoop, visie, kracht en beschutting bij Hem die hemel en aarde maakte en die alles 

gaf om Zijn liefde aan jou te tonen! 
Wilt u onze kerkdiensten komen bezoeken registreer u dan via onze website 

www.vorotterdam.nl. Ook kunt u vanuit uw eigen huis onze diensten bekijken. 
Ook jouw huis kan èn wil de Heer Jezus vullen met Zijn liefdevolle goedheid.

Wij geven sinds 1995 gehoor aan de 
roepstem van God om mensen, die in  
diepe duisternis leven, te bevrijden 
door Jezus overwinnende kracht!

Door o.a. duidelijk Bijbels 
vormende preken op zondag, het 

mannenrehabilitatiehuis: ‘de Home’  
en cursussen. In ‘de Home’ wordt 

een intensief programma met Gods 
liefde gehanteerd  en geven we 

begeleiding bij herstelprocessen. 
Ook krijgt ‘de Home’ een warm 

onthaal door de gemeente, want 
wij geloven in de familiewaarden 

en  positieve gevolgen van 
discipelschap.

Victory Outreach is als een thuis, 
een familie waarin iedereen welkom 
is, hoe goed of slecht het ook met je 
gaat. Relaties met Jezus verdiepen, 

zodat Gods plan met ons leven 
werkelijkheid wordt, is ons doel.

Kom ook Gods onvoorwaardelijke 
liefde ervaren!

Jerry & Xannelou 
Mendeszoon

KERKDIENST
ZONDAG 11.00 U 

VICTORY OUTREACH 
ROTTERDAM

HOUSE OF PRAYER & PRAISE FOR ALL NATIONS

MIJNSHERENPLEIN 9, ROTTERDAM
WWW.VOROTTERDAM.NL

CONTACT@VOROTTERDAM.NL
T: 06 8408962

GEBEDSDIENST 
VRIJDAG 19.00 U

WEKELIJKS

Bek n Yobe-ka!
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Wij zijn graag
uw dealer:
Meyer
Cardin
Tenson
Casa Moda
Calabria
Meantime
Fellows
Ledûb
Schiesser
Alan Red
Falke
Burlington
e.a.

SOOS Pets is een 
Canadees merk dat 

dierenshampoos maakt 
op basis van Dode Zee 

mineralen. De shampoos 
worden gemaakt met 

natuurlijke ingrediënten, 
waaronder kokosolie en 
planten-extracten en zijn 

vrij van SLS (sulfaten) 
en parabenen. Het 

resultaat? Een mooie én 
gezonde vacht.

Zeg nu zelf, jij wilt toch 
ook het allerbeste voor 

jouw huisdier?

Meer informatie?
info@soospets.nl 
www.soospets.nl

“DANKZIJ DE GENEZENDE 
KRACHT VAN MINERALEN 
UIT DE DODE ZEE EN EEN 
MIX VAN NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN HEBBEN 
DE SHAMPOOS EN 
CONDITIONERS EEN 
WELDADIG VERZORGENDE 
WERKING.”

Ontketen 
de kracht 

van de 
Dode Zee
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Muziek en theater op 
hoge daken

NORTH SEA ROUND TOWN

ONLINE ONLINE

Het programma bestaat onder meer uit livestreams 
van popconcerten en theater op hoge daken.

Bekijk livestreams van popconcerten op hoge 
daken in het weekend dat de oorspronkelijke 
Dakendagen zouden zijn (6,7 juni). Om 
muzikanten te steunen die in deze tijd niet 
kunnen optreden organiseren tien Rotterdamse 
muziekpodia verder de grote ‘Uit-je-dak-
muziekprijs’. Muzikanten worden uitgedaagd 
een concert op te nemen op een dak. Het tofste 
dakconcert wint 1000 euro en mag optreden 
tijdens de Dakendagen van 2021.

Om dit jaar toch een beetje de sfeer te proeven 
van North Sea Round Town, is er een online 
festivalprogramma.

Geniet tijdens je lunchpauze van online concerten 
tijdens je lunchpauze. Na de succesvolle reeks 
van maar liefst 25 online lunchconcerten keert 
de Doelen terug met een nieuwe serie Online 
Lunchbreak concerten, dit keer in samenwerking 
met fringe festival North Sea Round Town. De 
artiesten die hun showcase performen zijn onder 
anderen Josimar Gomes, Fuensanta Méndez en 
Alex Simu Trio.
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Circusstad Festival

ONLINE ONLINE

Beleef Circusstad Festival online via 
FESTIVAL TV op OPEN Rotterdam!

Dit jaar zou Circusstad haar tienjarig jubileum 
vieren. Het festival kan helaas niet op het 
Schouwburgplein plaatsvinden, maar met 
een nieuwe afl evering van FESTIVAL TV 
geniet jij op de bank alsnog van circusacts 
en de bijbehorende festivalsfeer.

De compilatie van FESTIVAL TV is een 
mix van archiefbeelden met performances 
van voorgaande edities en trailers van 
acts die dit jaar zouden plaatsvinden. 
Zo zie je bijvoorbeeld een stukje uit een 
dansvoorstelling in circus-style, spannende 
trapeze acts en zelfs een vioolspelende 
koorddanser op een koord van papier!

Meer informatie vind je op:
www.circusstad.nl
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Motel Mozaïque
Motel Mozaique gaat niet door, maar je kunt 
alsnog het festivalgevoel beleven. Open 
Rotterdam FESTIVAL TV zendt de komende 
tijd beelden uit van diverse festivals, zodat 
jij er toch een beetje bij kunt zijn. Motel 
Mozaique is als eerste aan de beurt.

Meer informatie vind je op:
www.motelmozaique.nl
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Voor de meesten van ons 
zit de vakantie er weer 
op en de scholen gaan 

weer beginnen. Probeer 
de relaxte sfeer vast te 
houden door op tijd te 

ontspannen, bijvoorbeeld 
met deze bruisende 

puzzels.

PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand wonen.
De oplossing van de vorige maand was zomers.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

4  6  2  5  9  1  3  8  7
1  3  9  6  8  7  4  2  5
7  5  8  3  4  2  1  9  6
6  9  1  7  3  8  2  5  4
5  2  3  9  6  4  7  1  8 
8  7  4  2  1  5  9  6  3 
9  8  7  4  2  6  5  3  1
3  1  5  8  7  9  6  4  2 
2  4  6  1  5  3  8  7  9

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

PUZZELPAGINA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand wonen.
De oplossing van de vorige maand was zomers.

duurzaam 
bruisend 
smaken 
koolzuur 

toestellen 
wegwerp 
milieu 
bubbels

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

Maak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series, 
aangeboden door lumiereseries.com.

Face to Face is een 
Deense psychologische 
thriller en Seizure 
een bovennatuurlijke 
Noorse thriller.

Maak van fris 
kraanwater zelf 
heerlijk bruiswater, 
in slechts enkele 
seconden.

Maak kans op een

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.rotterdambruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox-dealers
Informeer vrijblijvend naar de vele 

mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde 
Blox-verkooppunt.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraffi  neerde 

Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels, 

salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in 

hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Geef je woning binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin 
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste 
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
•  Preventief onderhoud
 (riool/dakgoten)
•  Inspecties en reparaties
•  Ad-hoc- en/of regieopdrachten

Voor woningbouwverenigingen 
overheid - bedrijven - partners  
VvE's en particulieren 

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599
www.tostotaal.nl




