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Om te beginnen natuurlijk: een ontzettend gelukkig nieuwjaar namens
iedereen bij Bruist! Laten we er met z’n allen een fantastisch jaar van
maken. Wat 2022 voor ons in petto heeft, weet niemand, maar dat we
zelf invloed hebben op ons eigen geluk, is een feit. Daar vertellen we
je in deze nieuwste editie van Bruist meer over.

Like ons op Facebook.com/dewaterwegbruist

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

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. 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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Januari is voor veel mensen dé tijd van het jaar om met al hun goede
voornemens aan de slag te gaan. De een wil afvallen, de ander wil meer
tijd doorbrengen met vrienden… Waar het uiteindelijk vrijwel allemaal
op neerkomt, is dat we een fijner leven willen. En een leuker leven
natuurlijk! Vol mooie momenten en plezier. Hoe zo’n leven eruitziet, is
voor iedereen uiteraard anders.

MAASSLUIS

SCHIEDAM
VLAARDINGEN

Inhoud

ROTTERDAM
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Foto: Ron Eskens, soowpictures.nl

DE WATERWEG

Desondanks kunnen we je wel wat tips geven: breng een bezoekje aan
een van onze bruisende ondernemers en laat je verwennen. Of plan een
leuk dagje uit, bijvoorbeeld naar Titanic de musical. Acteur Richard
Spijkers vertelt je daar verderop meer over… Na de afgelopen pittige
jaren hebben we nu immers wel een wat leuker jaar verdiend!

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.

BRUIST/BODY&MIND

JE KUNT OOK
BLIJ ZIJN
MET WAT JE
NIET HEBT!

Wat is geluk eigenlijk?
Hoe voel jij je? Geniet je van het leven of wil je dat graag maar lukt
het niet? En wat is geluk eigenlijk?
Geluk is voor iedereen anders. Het is een gevoel,
je kunt het niet aanraken en ook niet vasthouden.
Toch is het belangrijk. Je voelt je er als persoon
beter door wanneer je gelukkig bent, je denkt
anders en je doet anders. Maar waarom is het
soms zo moeilijk voor ons om gewoonweg gelukkig
te zijn?

niet gelukkig van wordt. Jezelf als prioriteit stellen is
helemaal niet egoïstisch.
HET LEVEN BEGINT AAN HET EINDE VAN JE
COMFORTZONE! Kun je niet meer genieten in
je eigen omgeving, dan lukt dat misschien wel
ergens anders. Bezoek plaatsen waar je normaal
nooit zou komen, leer nieuwe mensen kennen
of ga de uitdaging aan met jezelf en begin met
een nieuwe sport. Het is goed om af te wijken
van het vertrouwde. Zo maak je je leven een stuk
interessanter.

JE BENT NIET PERFECT EN DAT HOEF JE
OOK NIET TE ZIJN. Stel geen onbereikbare
doelen voor jezelf en raak ook niet in paniek als je
een fout maakt. Mensen zijn niet onfeilbaar. Begin
met onderzoeken waar je eigen grenzen liggen
door elke dag te leren van je fouten, zodat je jezelf
kunt verbeteren. En onthoud: vergelijk jezelf nooit
met anderen. Stop met altijd en overal perfectie
na te streven. Leef in het moment. Je kunt ook blij
zijn met wat je niet hebt!

SAMEN STA JE STERKER. Omring jezelf met
mensen waar je bewondering voor hebt en waar je
van wilt leren. Mensen die hun hulp bieden zonder
hier iets voor terug te verwachten. Mensen die jou
niet zullen beoordelen en jou waarderen om wie je
bent. Zij voelen het ook direct aan wanneer je even
niet lekker in je vel zit.

Houd goed in de gaten dat je jouw leven niet voor
anderen leidt. En blijf ook niet een bepaalde koers
aanhouden voor iemand anders als je hier zelf

B

C

D

E

H

I

J

K

L M N

O P Q R

S

V W X

Z

Y

F

G

A

T
8

U

Ook op zoek naar geluk? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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ByYoos is er weer!
ByYoos begint het jaar met veel nieuwe
artikelen en heeft veel zin om weer mensen
blij te maken met de aankoop van een bijzonder
artikel, onder andere mooie leren tassen van het
merk Wauw en serviesonderdelen van het leuke
merk Pip Studio en ook van het merk House
of Disaster zijn er leuke artikelen. O ja, en ook
zijn er weer broches op voorraad. Bekijk ook de
webshop, die regelmatig wordt aangevuld, op de
website!

COLUMN/EDGAR VAN ENGELEN
Na dertig jaar actief te zijn
geweest in de facilitaire
en schoonmaakbranche,
richtte Edgar van Engelen
in 2012 Clear4Clean op.
Clear4Clean staat voor
ondersteuning van
vakmanschap in de
schoonmaakbranche.

Jolanda gaat creatieve workhops
organiseren voor kinderen en volwassenen.
“Met kinderen ga ik etuis versieren en
armbandjes maken. Voor volwassenen denkt
ze bijvoorbeeld aan het maken van etagères en
bloemstukjes van vintage serviesgoed. 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.”

SCHOONMAKEN MET
BACTERIËN!
Schoonmaken met chemie en met water is bekend bij de meeste
mensen. Als je met water schoonmaakt, kun je niet alle vervuiling
verwijderen. Schoonmaken met chemie haalt veel weg, maar
daarbij is de kans dat de vervuiling snel terugkomt groot.
Denk aan desinfecteren. Als je
desinfecteert dan dood je alle
bacteriën, dus ook de goede
bacteriën. Dan bestaat er ook nog de
kans dat bacteriën resistent worden
voor de desinfectans.
Wat willen we? We willen dat de
vervuiling wordt wegehaald, we willen
dat deze niet snel terugkomt en we
willen dat de goede bacteriën blijven.
Hoe kunnen we dat bereiken? Dit
bereiken we door schoon te maken
met probiotische schoonmaakmiddelen.

Ook kun je op afspraak
winkelen ByYoos

Deze schoonmaakmiddelen
verwijderen het zichtbare vuil en
daarnaast vallen zij de ‘foute’ bacteriën
aan terwijl de goede bacteriën blijven
leven. Het mooiste van alles is dat de
werking na de reiniging doorgaat, wel
een paar dagen.
Probiotosch schoonmaken is veilig in

Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend
de producten en creaties te komen bewonderen.

Jolanda
Gouw-Bullee

ByYoos | 06-12042039 | www.ByYoos.nl
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Kamerlingh Onnesweg 14, Dordrecht
085-2080656 | info@clear4clean.nl
www.opleiding-schoonmaak.nl
11

gebruik en zorgt voor een gezonde en
schone omgeving. De toepassingen zijn
zeer divers, van sanitairreiniging tot
interieurreiniging tot ziekenhuisreiniging.
Wij van Clear4Clean komen graag met
u in contact om de werking van
probiotische reinigingsmiddelen nader
toe te lichten. Schoonmaken met
bacteriën!

MANUKA
MANUKA
ESSENTIAL
ESSENTIAL OIL

LEZERSACTIE *

Maak kans op het boek van Michael
Pilarczyk: Je Bent Zoals Je Denkt.
'Je bent toch niet je gedachten?'. Maar wie of wat
ben je dan wel? is dan mogelijk de volgende vraag.
Mijn overtuiging is dat jij en ik het resultaat zijn
van onze gedachten. In Je Bent Zoals
Je Denkt lees en leer je over de kracht
van je gedachten en hoe je door
middel van die gedachten je dagelijks
leven vormgeeft. TAG #MICHAEL
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AMARULA VEGAN
De nieuwe Amarula Vegan Cream likeur
komt tegemoet aan de toegenomen vraag
naar vegan producten. Je proeft nog steeds
de herkenbare smaak van het marulafruit
dat de basis vormt voor alle likeuren
van Amarula. Daarnaast heeft de
likeur een exotische touch gekregen
door de toevoeging van kokosnoot,
karamel en vanille. Het is een heerlijk
alternatief voor veganistische
liefhebbers. Geheel glutenvrij en dus
ook geschikt voor mensen met een
lactose intolerantie.
www.amarula.com
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LIKE, TAG
DOE MEE ENHWIN I
www.litaliano.eu

Manuka
Manukahoning
honing isis perfect
perfect om
om je gezondheid
gedurende
gedurendehet
hethele
hele jaar
jaar een
een boost
boost te geven.
Ook
Ookals
alsbeautyproduct
beautyproduct isis Manuka
Manuka honing
heel
heelgeschikt,
geschikt, bijvoorbeeld
bijvoorbeeld als masker
en
enop
opeczeemplekken.
eczeemplekken. Manuka
Manuka New
Zealand’s
Zealand’s hoogwaardige
hoogwaardige Manuka Oil is
een
eenessentiële
essentiële olie
olie die
die gebruikt wordt
voor
voorhuidverzorging,
huidverzorging, voetverzorging
voetverzorging en
als
alshulpmiddel
hulpmiddel bij
bij kleine
kleine wondjes
wondjes.
wondjes. Indien
Indien toegevoegd
toegevoegd aan een
shampoo,
shampoo, bodylotion
bodylotion of
of masker is het
bovendien
bovendien een
een ware
ware weldaad.
weldaad.
www.manukanewzealand.eu/nl
www.manukanewzealand.eu/nl

Gusteau is een persoonlijke
online wijngids waar je je
smaakprofiel kunt ontdekken.
Het draait namelijk niet om de
druif, maar om de persoon.
Want wijnvoorkeuren zijn
persoonlijk. In herkenbare en
toegankelijke taal vertelt
Gusteau meer over
smaakprofielen en wijnen.
Tijdens een supersnelle
smaaktest krijgt iedereen snel een
perfecte wijnmatch voorgeschoteld.
www.drinkgusteau.com

Nieuw hoofdstuk
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SHOPPING/NEWS

LOWLANDER
TRY OR DRY
Vier de start van het nieuwe jaar in stijl
met Lowlander's Try or Dry January. Of
je nu kiest voor een maand met of
zonder alcohol, met de botanisch
gebrouwen bieren zorg je er hoe
dan ook voor dat het een
maand vol smaak wordt.
Dus, voor welk team kies
jij; Team Try of Team Dry?

Scan de
QR-code
en zie
meer

www.lowlander-beer.com

Nieuwjaar

LEZERSACTIE *

ROOSTER & WOLF

De bralette is een beugelloze bh die zowel
voorgevormd als niet voorgevormd kan
zijn. De By Jeane bralette biedt betere
ondersteuning vanwege de zeer flexibele,
zachte ondersteunende onderband en de
verstelbare kruislings of recht te dragen
schouderbandjes. Voel je op en top vrouw vanuit je
eigen kracht. www.byjeane.com TAG #BYJEANE

Cognac mag dan misschien een beetje een stoffig imago
hebben, brandy is dat allerminst. Een drankje dat door Rooster
& Wolf - het merk met Nederlandse roots - nieuw leven is
ingeblazen. Het staat voor kwaliteit en werkt samen met de
vierde generatie meester-distilleerders in de Franse regio
Cognac. Alleen de beste witte druiven worden geselecteerd. Het
resultaat: een krachtige brandy met zachte afdronk, fruitig,
bloemig en soepel om te drinken. Rooster & Wolf Fine Brandy is
hét drankje om een feestelijk diner mee af te sluiten.
www.roosterwolf.com

BH van By Jeane t.w.v. € 78,65
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GUSTEAU

LEZERSACTIES*
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Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
Gje
E regio.
F Tag
B magazine
C Duit jouw
vrienden
in
dit
bericht,
zodat
I J K L M Nzij
ook op de hoogte zijn van deze
P Q R
leuke S
actie!T U
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Of stuur je gegevens o.v.v. de
TAG bij de lezersactie naar
prijsvraag@nederlandbruist.nl
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biografieën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte
Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op mooie
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
14

Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.

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.

Maak tijd vrij voor die kleine
genietmomentjes zoals
op de bank zitten met je kinderen.
Dansen verhoogt je geluk. Ga de natuur in!
Een korte wandeling helpt je bij het ordenen
van je gedachten. Je geur verandert als
je gestrest of gelukkig bent. Geluk heeft dus
een geur. Zie het leven als een
cadeautje dat je iedere dag weer
opnieuw mag uitpakken. De meest
effectieve manier om je geluksgevoel
te verhogen is om iets voor een ander
te doen. Zet je zintuigen open,
let op wat je ziet, hoort, ruikt en voelt.
Dat helpt in het moment te zijn
en je batterij op te laden.A B C
H

Groenelaan 99a, Schiedam | 010-4261930 | seeyou@otticafashion.nl | www.otticafashion.nl
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Kasten
Kastenexact
exactop
opuw
uwmaat!
maat!

Een
Eenkast
kast
kun
kunje
jeoveral
overal
kopen...
kopen...
45
45jaar
jaarkennis,
kennis,vakmanschap
vakmanschap
en
enkwaliteit
kwaliteitniet!
niet!
www.degraafbv.nl
www.degraafbv.nl
Woonboulevard
WoonboulevardHoogstad
Hoogstad- Vlaardingen
- Vlaardingen
18

Haalt
Haalt
alles
alles
uituit
dede
kast...
kast...
sinds
sinds
1975!
1975!

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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Luxe en riant chalet te koop
Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning op Parc de Kievit te Baarle-Nassau NL

Voor informatie:
+31 6-34590975
.
Of stuur een Whats
app met melding:
interesse
Chalet 481

PER DIRECT TE KOOP: € 132.000,- met eigen grond of € 99.000,- met gepachte grond

Riant chalet van 72 m2 | Grote woonkamer met luxe open keuken | Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad
en toilet | Separaat tweede toilet | Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid voor derde slaapkamer of tweede
badkamer | Vloerverwarming en centrale verwarming | Volledig gestoffeerd en gemeubileerd | Openslaande
deuren naar overdekt terras | Schuurtje op eigen terrein | Eigen parkeerplaats
Erfpacht: overname van bestaand recht van eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar je mag
er het hele jaar door verblijven. Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan via het park of zelfstandig.
Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.

Voor informatie: +31 6-34590975. Of stuur een bericht via WhatsApp onder vermelding van: interesse chalet 481
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FILMPJE KIJKEN
A-HA: THE MOVIE

AGJE UIT

NATIONALE
TULPENDAG
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Het is weer tulpentijd! Een gegeven
Q Rwordt
dat zaterdag
O 15
P januari
S T U
gevierd met de Nationale
V W X Y Z
Tulpendag. Deze dag leggen
tulpenkwekers voor de tiende keer
een gigantische pluktuin aan op de
Dam in Amsterdam met daarin zo’n
200.000 tulpen in verschillende
kleuren. Ontzettend mooi om te
zien en meteen de start van het
nieuwe (snij)tulpenseizoen. Het
thema van de Nationale Tulpendag
is dit jaar: share happiness.
Oftewel, de vreugde wordt gedeeld
en daarom mag iedereen deze
editie niet één, maar twee bossen
tulpen gratis plukken. Een vrolijke
bos voor jezelf en een voor iemand
anders. Gedeelde vreugde is
immers dubbele vreugde.
Kijk voor meer info op
www.tulpentijd.nl.

BINNEN/BUITEN

'Take on me' is een van die nummers die
nog steeds tot in de uithoeken van de
kleinste karaokezalen gezongen wordt. De
hit betekende de wereldwijde doorbraak
van a-ha. Een droom die de bandleden al
van kinds af aan hadden, maar die
onbereikbaar leek voor een kleine band
uit Noorwegen in de jaren zeventig. Het
succes van a-ha veranderde de jongens
in één klap in tieneridolen, terwijl ze
misschien zelf liever als serieuze
rocksterren gezien werden. 35 jaar later
treden de mannen, nu allemaal in de
vijftig, nog steeds op. A-HA: THE MOVIE
is vanaf 6 januari te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN JE LIET MIJ LEVEN
Toen Eve twaalf was, overleefde ze als
enige een aanval van een
seriemoordenaar wiens identiteit nog altijd
onbekend is. Jaren later is ze nog steeds
geobsedeerd door de man die haar familie
vermoordde. Ze is vastbesloten hem te
ontmaskeren. Bewaker Jim is net
begonnen in een nieuw boek. In deze true
crime-bestseller vertelt Eve over haar
pogingen om de moordenaar van haar
familie op te sporen. Met elke pagina die
hij omslaat, groeit Jims woede én zijn
angst. Want Jim realiseert zich dat ze niet
zal opgeven voor ze hem gevonden heeft.
Tenzij hij haar eerst vindt.
JE LIET MIJ LEVEN van Catherine Ryan
Howard is vanaf 11 januari verkrijgbaar.
23

Deze maand in de spotlight:

pvc-vloeren

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

Voor meer info kĳk op
www.delangeenreek
.nl

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
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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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OP ZOEK
NAAR SFEER
IN HUIS?

KIJKJE IN ONS
ASSORTIMENT
• Houtkachels
• CV-houtkachels
• Gaskachels

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.

• Pelletkachels
• Elektrische
kachels
• Sierschouwen
• Plateaus

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE
OPEN HAARD OF KACHEL VAN
TOPKWALITEIT GEVONDEN?
KOM DAN NAAR:

• Tuinhaarden

UW HAARDENSPECIALIST
IN ROTTERDAM

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

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL
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Foto: Roy Beusker

THEATER.NL

Richard Spijkers is de kapitein in Titanic de musical:

'Bij de repetities heb ik staan janken'
Na twintig jaar is Titanic de musical terug in Nederland. De historie van het
beroemde schip is talloze keren opgetekend in theatervoorstellingen en films. Maar
we mogen de tragische ramp niet te veel romantiseren: “De thematiek is heftig”,
vertelt acteur Richard Spijkers.
Waar in 2001 onder meer Danny de Munk en
Tony Neef op het toneel stonden in Titanic de
musical, vertolken nu onder anderen René van
Kooten, Han Oldigs en Mariska van Kolck de
rollen. Richard Spijkers kruipt op zijn beurt in de
huid van de trotse en statige kapitein Edward J.
Smith. “Het is een totaal andere man dan wie ik
ben en misschien daarom juist wel zo lekker om
te spelen”, aldus Richard.

de namen van alle omgekomenen. “Dan besef
je opeens dat er 1.512 mensen de dood
hebben gevonden, wat niet nodig was geweest.”
HOOP Het publiek hoeft overigens niet bang te
zijn voor een deprimerende voorstelling. Het is
een groot theaterspektakel met een live-orkest
en een ijzersterke cast. “Titanic is een van die
musicals waar ik van houd, omdat het een
verhaal is over ambities, hoop en geloof”,
besluit Richard.

ONTROEREND “Ik ben nogal een emotioneel
ei”, lacht de acteur. “Dus als bij de repetities de
muziek erbij komt en mensen vol overgave staan
te spelen dat ze doodgaan, dan sta ik te janken.
Zo heftig is die thematiek.” Om de slachtoffers
van de scheepsramp te herdenken valt er aan
het eind van de voorstelling een doek met daarop

F

G

C

D

E

J

K

L M N

Stap aan boord en reis mee op het wereldberoemde schip. Titanic de musical is tot en
met 4 juni 2022 te zien in de Nederlandse
theaters. Kijk op Theater.nl voor de speellijst.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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2021 is voorbij. Maar wat er in de
wereld gebeurt, is nog lang niet
voorbij. Waar staan we nu en waar
gaan we naartoe?

Vragen om over na te denken. Wat staat er
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.
Het leven is een avontuur om te ondergaan,
een mysterie om te ontdekken, een kans om
te benutten, een uitdaging die we moeten
aangaan. Het leven is zowel de reis als de
bestemming. Het leven is zo mooi.
Ontwaak, leef.

MICHAEL PILARCZYK

BLOG/FAJAHLOURENS

Dromen, durven, doen
Het is weer januari. Na hopelijk mooie en warme feestdagen met familie en vrienden
is het tijd om jouw doelen voor dit nieuwe jaar uit te werken. Grote kans dat
jij al goede voornemens hebt en dit jaar écht aan de slag wilt met het
realiseren van jouw dromen en doelen, of die nou persoonlijk
of zakelijk zijn.
Maar hoe begin je daarmee? En hoe houd je het vol? De sleutel tot
succes is het vaststellen van wat echt betekenis voor je heeft. Is jouw
doel afvallen, zoek dan uit wat voor jou de beweegreden hierachter is.
Wanneer je jouw focus dagelijks legt op wat er voor jou écht toe doet,
zullen andere (bij)zaken hun grip op jouw geluk verliezen. Zelf ben ik
erachter gekomen dat mijn algehele gezondheid waardevol is voor mij,
zodat ik mijn dromen kan realiseren en een goede tijd heb met mijn
dierbaren. Een gezond gewicht behouden en wekelijks sporten helpen om
mijn einddoel bereiken, maar ik doe deze handelingen niet meer puur om
hoe ik er daardoor uitzie. Dat is alleen een mooie bijkomstigheid.
Door elke dag met het einddoel bezig te zijn en te leven alsof je het al
bereikt hebt, zul je het uiteindelijk realiseren. Je hebt een droom, een top
waar je naartoe wilt. Bedenk hoe het voelt om daar te zijn. Want als je het
gevoel hebt dat je het dan voor de geest kunt halen, kun je het realiseren.
Als je het kunt dromen, kun je het doen. Dit zul je mij vaker horen zeggen
en ik geloof hier met volle overtuiging in. Visualiseer jouw einddoel en
bedenk vervolgens wat je ervoor nodig hebt om dit te bereiken. Je zult
automatisch de juiste keuzes maken, wanneer je jouw einddoel scherp en
bewust voor ogen hebt.

Om het nieuwe jaar te beginnen met
positieve kracht en inspiratie, begin ik in
januari met het Leef Je Mooiste Leven
Jaarprogramma 2022. Alle info vind je op
mijn website.
Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.
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Liefs, Fajah Lourens

~ MeditationMoments.nl ~

Heb je een duwtje in de rug nodig? Bestel de Killer Planner in de

Meditaties voor elk moment van de dag

MKBMshop. Deze is deze maand verkijgbaar voor € 14,95.
Onthoud: als ik het kan, kun jij het ook!
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Wil jij ervaring opdoen bij een bruisend bedrijf met een stage als

creatieve DTP’er/Vormgever
Met ruim 40 uitgaven per maand is BRUIST een succesvolle formule in Nederland, België en Spanje. Onze
doelstelling is om in zoveel mogelijk steden een glossy stadsmagazine uit te geven. Wil je daaraan een steentje
bijdragen? Meld je dan als stagiaire voor de afdelingen DTP/vormgeving.
Wij zijn op zoek naar creatieve stagiaires die voor
plusminus 6 maanden een leuke stageplek zoeken!

Wil je ook een
droomtuin?
Maak dan een
afspraak
010-2486991

Stagiaires gezocht
Als DTP’er/vormgever is
elke dag een nieuw avontuur!
Ben jij creatief, vernieuwend
en neem jij graag
het initiatief?
Dan zoeken wij jou!
Meer informatie vind je op
www.nederlandbruist.nl/vacatures

Stuur een korte motivatiebrief en volledige CV met pasfoto
t.a.v. Lea Bossers naar vacature@nederlandbruist.nl.

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

SHOP

T’LL YOU DROP!

*Prijs voor de lezers van Bruist

Scan de QR-code of ga naar Denman.nl
en kijk voor alle borstels online!

(30% korting met code DENMANBRUIST)

D4 LARGE STYLING
BORSTEL 9 RIJEN

D3 MEDIUM
STYLINGBORSTEL
7 RIJEN

Niet
gebruiken
met föhn

D90L TANGLE
TAMER ULTRA
PADDLE BRUSH – RAINBOW

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic
borstelharen met afgeronde punt komt de
borstel niet vast te zitten in het haar. Het
verspringende borstelharenpatroon zorgt wel
voor maximale grip en controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 16,75
Bruistprijs* € 11,73

D38 POWER
PADDLE BRUSH
- ROOD/ZWART/
WIT
De Power Paddle borstels van Denman
zijn een combinatie van de Klassieke
styling borstels met de bekende Paddle
Borstels. De wereldberoemde perfect
gladde plastic borstelharen met
afgeronde punt zijn soepeler dan de
iconische borstels.
Adviesverkoopprijs € 29,95
Bruistprijs* € 20,97

Niet
gebruiken
met föhn

De D6 borstels van Denman voor ontwarren van
het haar, het masseren van de hoofdhuid en
voor het verdelen van stylings- en verzorgingsproducten in het haar. De D6 borstels van
Denman hebben drie functies; je kunt hem
gebruiken voor het doorborstelen van nat haar
waardoor je goed kunt ontwarren.
Adviesverkoopprijs € 5,95 Bruistprijs* € 4,17

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic
borstelharen met afgeronde punt komt de borstel
niet vast te zitten in het haar. Het verspringende
borstelharenpatroon zorgt wel voor maximale grip
en controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 19,75 Bruistprijs* € 13,83

De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben
zachte en flexibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten en zacht aanvoelt.
Adviesverkoopprijs € 28,30 Bruistprijs* € 19,81

THERMO CERAMIC D62 MEDIUM 33 MM
De keramische D60 borstels van Denman zijn licht van
gewicht en door het met zacht rubber beklede handvat ligt
deze borstel comfortabel en stevig in de hand. Het handvat
is uit één stuk gemaakt waardoor het erg robuust is en
hygiënisch blijft.
Adviesverkoopprijs € € 22,05 Bruistprijs* € 9,07

Iconische styling!
D84 PADDLE
BRUSH HANDTAS

D83 PADDLE
BRUSH

De Denman Paddle borstels zijn multifunctionele borstels, geschikt voor het
ontwarren, föhnen, shapen en stylen
van alle haartypes en lengtes.
De plastic borstelharen met baleinde
voorkomen schade aan de hoofdhuid
en zorgen voor een zachte verzorging.
Adviesverkoopprijs € 23,55
Bruistprijs* € 16,49

De D83 Paddle brush van Denman
zijn borstels voor het snel en zacht
stylen van alle haarlengtes en
-types. De D83 Paddle Brush is een
multifunctionele borstel die zeer
geschikt is voor het ontwarren,
föhnen, stylen en shapen van alle
haarlengtes en -types.
Adviesverkoopprijs € 26,95
Bruistprijs* € 18,87
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D6 BEBOP MASSAGE
BORSTEL - ZWART

D90 TANGLE TAMER
ULTRA ZACHT – ZWART

HANDTASSTYLINGBORSTEL 5 RIJEN

De D90 serie borstels van Denman zijn krachtige
borstels voor het pijnloos ontwarren van nat en
droog haar. De borstels uit de D90 serie van
Denman hebben zachte en flexibele nylon
borstelharen waardoor deze borstel soepel
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten
en zacht aanvoelt.
Adviesverkoopprijs € 19,35
Bruistprijs* € 13,55

Door de wereldberoemde perfect gladde
plastic borstelharen met afgeronde punt
komt de borstel niet vast te zitten in het
haar. Het verspringende borstelharenpatroon zorgt voor maximale grip en
controle in het haar.
Adviesverkoopprijs € 12,95
Bruistprijs* € 9,07

Niet
gebruiken
met föhn
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BRUISENDE/VRIJGEZEL

Vrijgezel Sarah
stelt zich voor

LENGTE
173 CM

Iedereen is op zoek naar de liefde. Een jaar geleden zijn we daarom
van start gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze
Bruisende Vrijgezellen. Deze maand hebben we speciale aandacht
voor: Sarah.
Haar sociale leven is bruisend en druk,
maar toch mist Sarah een mooie vrouw
naast zich in haar leven. “Iemand die net
als ik heel sociaal en open is en graag onder
de mensen is, maar tegelijkertijd ook houdt van een avondje
Sarah
lekker samen op de bank”, vertelt Sarah als ze denkt aan haar
‘ideale vrouw’. “Ze hoeft echt
niet zo druk te zijn als ik ben,
maar wel lekker spontaan”,
voegt ze lachend toe. “En net
als ik moet ze op zoek zijn naar huisjeboompje-beestje, want ik heb geen zin meer
om jaren te latten.”
Ook qua uiterlijk weet Sarah vrij goed waar
ze naar op zoek is: “Ik val op vrouwelijke
vrouwen, met lang haar en lichte ogen. Niet
al te lang en ook niet veel ouder dan ik zelf
ben. Het innerlijk speelt uiteraard ook een

belangrijke rol. Ik hoop dan ook iemand te
vinden met wie ik goed kan praten en die er
ook echt voor mij kan zijn wanneer ik dat
even nodig heb. Iemand om heel veel in
mijn leven mee te delen, maar die
daarnaast ook nog haar eigen
zoekt
leven heeft… En dan het liefst een
leven enigszins in de buurt van
Tilburg, waar ik woon en waar ik
mijn (sociale) leven heb.” Een
leven dat bestaat uit veel sporten,
lekker eten en drinken en één van
haar grootste passies voetbalclub Willem II.
“Ik heb een seizoenskaart en ga eigenlijk
naar alle thuiswedstrijden. Dat is wel een vrij
belangrijk onderdeel van mijn leven, net als
mijn werk trouwens. Ik werk in de maatschappelijke zorg, waarin het sociale dat ik
eerder al noemde dus ook weer tot uiting
komt. Vandaar dat ik dat ook hoop terug te
vinden in mijn toekomstige partner.”

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar ontwerp@nederlandbruist.nl.
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LEEFTIJD
35 JAAR

OGEN
BLAUW

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde?
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel
kosteloos in Bruist.
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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
De grootste
grootste investering
investering in
in uw
uw leven
leven is
is
waarschijnlijk
waarschijnlijk uw
uw woning
woning en/of
en/of bedrijfsbedrijfspand.
pand. Als
Als het
het houtwerk
houtwerk van
van uw
uw woning
woning
niet
niet goed
goed onderhouden
onderhouden wordt,
wordt, kan
kan dit
dit
grote
grote gevolgen
gevolgen voor
voor uw
uw pand
pand hebben.
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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Wees lief

LOOKING/GOOD

voor je lijf!
Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen.
EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je leren
hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van opgehoopte
gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.
Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist
om een Detox Voedingsprogramma te volgen.
Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon stapsgewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende voeding
eet en dus stopt met het toevoegen van gifstoffen. Begin de
week eens met een appeldag.

DE NIEUWE EQB.
Elektrische mobiliteit in een nieuwe dimensie. Bij de nieuwe EQB zijn typische designelementen
van Mercedes-EQ gecombineerd met een hoekige en karakteristieke verschijning. Maximaal
zeven zitplaatsen, een ruime bagageruimte en het MBUX-multimediasysteem zorgen ervoor dat u
elektrisch rijden op een heel nieuwe wijze kunt ervaren.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee.
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te maken’.
Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in groenten en
voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding en je smoothies
in de vorm van lijnzaad en chiazaad. Begin het jaar goed
en wees lief voor je lijf in januari.

CLA Sport Edition Limited

Van Mossel Rotterdam AMG Performance Center (Autostrada) T: +31 10 452 23 22 | www.mb.vanmossel.nl
Een uitdagend uiterlijk dat
wat deRotterdam
CLA Sport (Charlois)
Edition Limited
kenmerkt.
De| Sport
EditionGouda
Limited
Coupé
VanisMossel
T: +31 10
212 33 00
Van Mossel
T: +31
182 69 60 60
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 parkeerassistentie en meer. Vraag nú een proefrit aan met deze droomauto op onderstaand web-adres.
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OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Dé makelaar van

Maassluis

Wil je een huis in Maassluis of Maasland kopen of verkopen?
Bij Prins NVM Makelaars moet je zijn!

“De klant die voor ons kantoor kiest zal aangenaam verrast
zijn door onze persoonlijke aanpak en onze service”,
aldus eigenaar René Prins.

Het kopen van een huis moet volgens ons voelen
als een feestje en daar dragen wij maar al te graag
ons deskundige steentje aan bij. Om wat voor huis
– groot of klein – het ook gaat, want iedereen is bij
ons welkom.”

“Hoe ik ons makelaarskantoor zou omschrijven?
Als een no-nonsense kantoor!” Daar is René heel
stellig over. “Eerlijkheid en realisme staan bij ons
namelijk zeer hoog in het vaandel. Wij houden
niet van zogenaamde gladde praatjes, maar
vertellen onze klanten eerlijk hoe het ervoor
staat. Een van de mooiste complimenten die ik
ooit heb gekregen in de 31 jaar dat ik inmiddels
in het vak zit, is dan ook dat ik een makelaar
ben die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt en
datzelfde geldt ook voor mijn team.”

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl
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Onderlinge klik Dat iedereen welkom is, meent
René oprecht, maar hij plaatst er wel meteen
een kanttekening bij. “Een makelaar moet wel
bij je passen en er moet een onderlinge klik zijn,
van beide kanten. Alleen dan durft een klant ons
immers volledig te vertrouwen en kunnen wij de
klant de beste dienstverlening bieden die wij in huis
hebben. Maar als die klik er inderdaad is, dan zijn
wij dé makelaar voor jou!”

Plezier Prins NVM Makelaar onderscheidt
zich volgens René door de korte lijnen, de
persoonlijke aanpak, de flexibiliteit en het goede
agendamanagement. “Maar ons sterkste punt is
toch wel dat wij echt plezier hebben in ons werk
en ook willen dat onze klanten plezier hebben.

‘HET KOPEN VAN EEN HUIS
MOET EEN FEESTJE ZIJN’

Prins NVM Makelaars | Noordvliet 15, Maassluis
010-2600020 | www.prinsnvmmakelaars.nl
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BRUIST/RECEPT

Oud-Hollandse

hete bliksem
De winter is natuurlijk dé tijd van het jaar om stamppot op tafel te zetten. Hete
bliksem is één van de weinige stamppotten die niet met een groente gemaakt
wordt, maar met appels en peren. De smaak is dan ook verrassend fris.
4 PERSONEN - 40 MIN.
INGREDIËNTEN
750 gram aardappelen
2 Conference peren
2 grote Elstar appels
1 ui
1 kaneelstokje
1 steranijs
100 gram spekreepjes
1 rookworst
50 gram roomboter
50 milliliter volle melk
zout en peper

BEREIDING
De aardappelen, peren en appels schillen. Verwijder het klokhuis bij de
appels en peren. Snij de aardappels in stukken en de peren en appels in
blokjes. Maak de ui schoon en snipper deze.
Doe de aardappelen, het kaneelstokje, de steranijs, de gesnipperde ui, de
peren en de appels in een pan. Voeg water toe totdat het geheel net onder
water staat en breng het aan de kook. Laat het gedurende 15 tot 20
minuten zachtjes koken.
Doe ondertussen de spekreepjes in een hete koekenpan en bak de reepjes
zonder olie of boter krokant. Laat ze uitlekken op wat keukenpapier.
Verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de
aardappelen en de rest af en verwijder de steranijs en het kaneelstokje.
Doe de rest weer terug in de pan en laat het even nadampen. Voeg de
roomboter en de melk toe.
Stamp met een pureestamper en breng op smaak met zout en peper.
Roer de spekreepjes door de stamppot. Serveer de hete bliksem met de
rookworst.
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Maak kans op een:

cadeaubon t.w.v.

De
De gezelligste
gezelligste winkel
winkel van
van Vlaardingen
Vlaardingen
EEN PASSENDE OUTFIT
VOOR ELKE VROUW

Beide dames hebben jarenlange
werkervaring in de mode, wat hen afgelopen
jaar deed besluiten om samen een nieuwe
uitdaging aan te gaan. “Een nieuwe uitdaging
in de vorm van een klein, gezellig boetiekje
in Vlaardingen met de leukste mode voor
jong en oud. Een keuze waar we nog geen
seconde spijt van hebben gehad, want we
hebben het hier prima naar onze zin. En niet
alleen wij, ook de mensen weten ons steeds
beter te vinden.”

Peperstraat 7, Vlaardingen | 06-11446058 | www.noimode.nl
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Brede doelgroep
En dat is ook niet zo vreemd, want met Noi!
biedt het tweetal eigenlijk voor elke vrouw
wel een passende outfit. “We richten ons op
een vrij brede doelgroep. Niet alleen door
de uiteenlopende collectie, maar ook door
het brede aanbod in pasvormen, maten en
prijzen. Ook met een maatje meer kun je bij
ons prima slagen voor een mooie, nieuwe
outfit.” Een outfit die net even wat anders is
dan je op elke hoek van de straat tegenkomt.
“We verkopen heel bewust net even wat
andere merken dan de meeste zaken hier in
Vlaardingen, zodat we een mooie aanvulling

zijn op het geheel.”

Eerlijk & persoonlijk
Iedereen is welkom om even
heerlijk te komen snuffelen
in deze gezelligste winkel van
Vlaardingen. “De koffie staat
altijd klaar, mét een plaatselijke

lekkernij. En mochten klanten daar behoefte aan
hebben, dan kunnen we ze altijd helpen bij het
vinden van een outfit naar wens. Eerlijk advies
en persoonlijke aandacht staan bij ons namelijk
hoog in het vaandel. Iedereen moet zich welkom
voelen en met een lach op het gezicht weer de
deur uitgaan. Tot snel!”
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Eigenaren:
Eigenaren:Mirjam
MirjamHouting
Houting& &Marianne
Mariannevan
vanden
denBerg
Berg| |Peperstraat
Peperstraat7,7,Vlaardingen
Vlaardingen| |06-11446058
06-11446058| |www.noimode.nl
www.noimode.nl
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collectie
cadeau
accessoire
kleuren

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 februari
de oplossing in op onze site: www.dewaterwegbruist.nl.

Stoer, chic en
vrouwelijk, zo
omschrijven Mirjam en
Marianne de collectie
die zij in hun nieuwe
modezaak Noi!
in Vlaardingen hebben
hangen. “Van casual
tot zakelijk, dus voor
elke vrouw wel
wat wils.”

€ 100,-
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Maak kans op een

Maak kans op

Smoothing
Body Wash

Laboratory
t.w.v. €

Anti-aging peeling van Perris
Swiss Laboratory, geschikt voor
alle huidtypen voor een optimaal
resultaat. Werkt liftend en
verstevigend en maakt de huid
gladder en soepeler. Fijne lijntjes
worden minder zichtbaar. Bevat
99% natuurlijke bestanddelen
en is klinisch getest.

Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid dankzij dit
fijne product van O’right.

ne edgrozrev nee nav teineg ne
tid jizknad diuh edreetardyheg
.thgir’O nav tcudorp enjfi

Zoek de zes letters in BRUIST!
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w8e
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9
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9
4
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4
c g1x
g n6l
3
d p f
2
j d8i
l t9b
1
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d2
iehn

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Ygeluk.
De oplossing van vorige maand was kribbe.
U
Z

gnireduorev
djitfeel
Los de sudoku op. De icijfers
oom in de rode cirkels
taaleg
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
gnoj
emerc
De oplossing van vorige maand was 8-7-8.
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schoonheid
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Wil jij kans maken op deze leuke pijs?
Los de rebus op en vul voor 1 februari de oplossing
in op onze site: www.dewaterwegbruist.nl.
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veroudering
mooi
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:
www.dewaterwegbruist.nl.

nee po snak kaaM

po snak kaaM

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

Wij danken
al onze klanten
voor de samenwerking
in 2021 en wensen
iedereen een geweldig

2022!

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

