
Maak een
frisse start!

Johan Goossens: 
 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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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!

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur? 

Graag adviseren de medewerkers 
van De Lange & Reek u bij het 

maken van een persoonlijke keuze 
waar u echt blij van wordt en bieden 

zij u de zekerheid van de beste 
koop. Loop gewoon eens binnen in 
onze winkel en laat u inspireren. Of 
maak een afspraak zodat we samen 

alle tijd hebben voor een goed 
(advies)gesprek.

•  VLOEREN  •  RAAMBEKLEDING  
•  SLAPEN  •  WONEN  •  HAARDEN  

•  WOONACCESSOIRES  •  KASTEN OP 
MAAT  •  WANDAFWERKING

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

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 voelt u eventuele houtnerven ook.

Voor meer info kĳ k opwww.delangeenreek.nl

Deze maand in de spotlight: Deze maand in de spotlight: Deze maand in de spotlight: 

pvc-vloerenpvc-vloerenpvc-vloeren
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Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste 
mensen is het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen 
vol frisse moed, maar er zijn ook heel wat mensen die hier 
minder enthousiast van worden. Behoor jij tot die laatste groep? 
Dan heb je misschien wel last van de vakantieblues. Je leest er 
meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan 
Goossens. Hij staat te trappelen om deze maand weer het theater 
in te gaan met zijn show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview 
dat we met hem hadden. Goede tip voor als jij wel last hebt van 
zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: reserveer kaartjes voor deze show. 
Dan heb je iets om naar uit te kijken en daar word je automatisch 
een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt 
voor onze bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan 
ook enthousiast en delen maar al te graag hun inspirerende 
verhalen. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder!

Lea en Marcel Bossers

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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiekiekjes hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start. 

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie prettig 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Je huid snel 
op topniveau,
hoe doe je dat?

Vital Huidinstituut   |   Middenbaan 77 C, Barendrecht   |   0180-222000 / 06-34018636   |   www.vitalhuidinstituut.nlDE AUTO PARKEER JE GRATIS VLAK BIJ ONS INSTITUUT

Kijk voor al onze 
behandelingen online. 
Scan de QR-code.

Vital Huidinstituut   |   Middenbaan 77 C, Barendrecht   |   0180-222000 / 06-34018636   |   www.vitalhuidinstituut.nl

Er zijn twee belangrijke dingen waar je op moet letten:
1) Een goede huidbalans
2) Voldoende hydratatie/voeding

Herken jij dit?
Voelt jouw huid soms ook een beetje 
verdikt aan en lijkt de glans te zijn 
verdwenen? Dan is je huid duidelijk 
uit balans, zeker nu door het warme 
weer heeft je huid vaak een laagje 
extra ter bescherming tegen de sterke 
zonnestralen. Juist dan pak je je scrub 
of een licht samengesteld fruitzuur en 
verwijder je het overtollige dode, bovenste 
huidlaagje. Maak ronddraaiende 
bewegingen met de druk van je vingers 
naar de zijkanten van je gezicht. Zo voer 
je afvalstoffen af richting je lymfe en komt 
er een babyroze huid tevoorschijn.

En dan?
Vooral voeden, voeden, voeden! Pak je 
hydraterende masker, doe er een beetje 
huidolie doorheen en masseer in zodat 
de doorbloeding lekker op gang komt. 
Je kunt ook rijke serums gebruiken, 
die afgestemd zijn op jouw huid. Deze 
hebben kleine moleculen en kunnen diep 

doordringen, daarna gebruik je een rijke 
(nacht)crème die je stevig in masseert. 
Een betere doorbloeding zorgt voor het 
sneller afvoeren van afvalstoffen en voor 
een goede opname van al die heerlijke 
voedingsstoffen. Zo help je je natuurlijke 
stofwisseling zelf een handje.  Vergeet je 
zonnebrandcrème niet, want dat is anti-
aging nummer 1 en die heb je absoluut 
nodig na dit kleine beauty ritueel.

Wil je eens een uitgebreid advies 
over hoe je jouw huid het beste kunt 
verzorgen? Boek dan een intakegesprek 
en we vertellen je er alles over. 
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Scan 
de 

QR-code

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS *
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

DE SLIMME REISTAS
Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 

verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 
uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

MAAK VAN ELKE MUUR 
EEN BLIKVANGER

Op geheel eigen wijze geeft 
Knoeiwerk kleur en karakter 
aan uw interieur door middel 
van abstracte schilderijen. 
Kunst van hoge kwaliteit, op 
een laagdrempelige manier. 
www.knoeiwerk.nl

Heerlijke
nazomer

BRUIST
DealsDeal

Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

www.kastaccessoires.nl

Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 

Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 

De afmetingen van dit uiterst handige en 
voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 

VAN VAN VAN 
€ € € 49.9549.9549.95

NU VOOR  NU VOOR  NU VOOR  
€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN

MAAK VAN ELKE MUUR 
EEN BLIKVANGER

Op geheel eigen wijze geeft 
Knoeiwerk kleur en karakter 
aan uw interieur door middel 
van abstracte schilderijen. 
Kunst van hoge kwaliteit, op 
een laagdrempelige manier. 
www.knoeiwerk.nl
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nazomer Doe
mee en 

win LEZERSACTIE*
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

*
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 

In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 

Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 

Parodontitis
Verwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

Kom altijd in actie!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

Gingivitis
Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 

Ontstoken tandvlees voorkomen
Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 



DITJES/DATJESDITJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Nederlanders 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.
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COLUMN/EDGAR VAN ENGELEN

Kamerlingh Onnesweg 14, Dordrecht
085-2080656  |  info@clear4clean.nl
www.clear4clean.nl

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.

Vaak wordt gedacht dat het starten van een schoonmaak-
bedrijf simpel is. Een emmer, een sopje, een doekje en een 
stofzuiger en we beginnen. Helaas is het niet zo eenvoudig.

EEN SCHOONMAAKBEDRIJF
STARTEN

Clear4Clean heeft een 
training ontwikkeld voor 
iedereen die een schoon-
maakbedrijf wil starten of net 
een schoonmaakbedrijf is 
gestart. De training is 
praktisch en geeft inzicht in 
het starten en runnen van 
een schoonmaakbedrijf. De 
training duurt zes dagdelen. 

Wat wordt in de training behandeld:
• Wat is schoonmaak en hoe maak je 

schoon (verkorte basisopleiding 
schoonmaak)?

• Wie zijn je (potentiële) klanten, hoe 
benader je ze, hoe kan je ze aan je 
binden?

• Calculeren van schoonmaak
• CAO schoonmaak
• Verkoop uurloon
• Werkprogramma’s zoals handelingsge-

richt en prestatiegericht
• Keuze van middelen en materialen
• Inkoop
• Aansturing uitvoering (aan medewerkers)
• Kwaliteitsborging van de schoonmaak-

dienst door controles en kennis

Als je een beginnende schoonmaakonderne-
mer bent, onderschat dan niet wat er op je 
pad kan komen. Clear4Clean geeft je 
handvaten om een goede start te maken. Door 
samenwerking met onze partners kunnen we 
de prijs laag houden. De kosten voor de 
training bedragen per deelnemer 
€ 381,- excl. btw. De training start bij minimaal 
vier deelnemers. Neem gerust contact op.
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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!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
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 

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.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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. 
18



Al bijna 140 jaar bezoeken 
Rotterdammers Lommerrijk 
vanwege de unieke, 
idyllische ligging aan de 
Bergse Plas in Rotterdam.

Lommerrijk is een van 
de mooiste locaties van 
Rotterdam voor een bruiloft, 
verjaardagsfeest, familiedag 
en babyshower. We vieren 

TROUWEN VRIENDEN & FAMILIE

Straatweg 99, Rotterdam
+31 (0)10 422 00 11

info@lommerrijk.nl
www.lommerrijk.nl

Iets moois in zicht

Het toeleven naar iets is een groot onderdeel van de totale 
beleving. Op het moment dat je besluit het groots aan te 

pakken, begint de voorbereiding al. Er naartoe leven wordt 
leuker als je voelt dat er mensen met je meedenken, voor 

je klaarstaan en ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. Nu 
weet je zeker dat het onvergetelijk wordt.

alle aspecten van het leven 
en we zijn uitgeroepen tot 
beste congreslocatie van 
het jaar voor onze zakelijke 
evenementen.

BEDRIJVEN
Scan de 
QR-code 
voor meer info

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

Wil je ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak via

010-2486991
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Van 9 tot en met 18 september 
2022 beleeft fi lmfestival Film by the 
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en 
kan een breed publiek genieten van 
ruim honderd fi lms uit alle hoeken 
van de wereld. Film by the Sea 
opent dit jaar met de 
spraakmakende Britse komedie 
Good Luck to You, Leo Grande, 
waarin Emma Thompson een vrouw 
van middelbare leeftijd speelt die 
een sekswerker inhuurt. Daarnaast 
zijn er ook dit jaar weer de Specials, 
waaronder het fi lmconcert van de 
fi lmklassieker Blood and Sand in de 
Sint Jacobskerk te Vlissingen, 
uitgevoerd door pianist Daan van 
den Hurk, bijgestaan door 
fl amencogitarist Tijn van der 
Sanden en drums/percussionist 
Frank van der Star.
www.fi lmbythesea.nl

D AGJE UIT
FILM BY THE SEA

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds 
alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op 
het moment dat ze slecht nieuws krijgt, 
komt dochter Sacha thuis en stelt haar 
verloofde aan haar voor. Soof grijpt het 
huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet echter leren zelf ook 
eens hulp toe te laten, dat haar familie 
van haar houdt en dat ze die hulp meer 
dan waard is. SOOF 3 is vanaf 15 
september te zien in de bioscoop.
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MG5Electric
100% elektrisch, 100% ruim

Adv. 1-1 MG5 100% ruim BRUIST.indd   1 01-08-2022   15:01
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puur van alles

DÉ PLEK WAAR MODE, BEAUTY, TRENDS EN EEN LEKKER KOPJE KOFFIE SAMENKOMEN

Behandelingen

Ruim negen jaar geleden 
begon Nikki haar carrière als 
schoonheidsspecialiste. Al snel 
kwam het idee om een eigen 
salon te openen. Zo is de prachtige 
en rustgevende beautygedeelte in 
hartje Kralingen ontstaan, de plek 
voor een fi jne gezichtsbehandeling 
en meer. Met veel zorg en kunde 
gaat Nikki te werk, waardoor u 
gegarandeerd met een stralend 
gevoel de zaak verlaat.

Oostzeedijk Beneden 103, 
Rotterdam  

010-737 14 91  
www.puurvanalles.nl

Voor meer info

kijk op onze website 

www.puurvanalles.nl

of scan de 

QR-code

Verschillende basis en luxe 
gezichtsbehandelingen

Verschillende huidverjonging +
treatment

Mesotherapie

Acne behandelingen

Bio skin lifting

Wenkbrauwen / Wimpers

Microdermabrasie

puur van alles

DÉ PLEK WAAR MODE, BEAUTY, TRENDS EN EEN LEKKER KOPJE KOFFIE SAMENKOMEN

Puur van Alles in Rotterdam is 
opgericht in 2014 door Nikki en 
is sindsdien dé concept store van 
Kralingen. Een unieke plek waar je 
terecht kan voor de laatste trends 
of heerlijk kan ontspannen.

feel the beauty
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Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS?

De Griffi oen

UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

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:

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV-houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische
 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

• Tuinhaarden
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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst 
op Theater.nl.
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"... de leukste & beste
hondenschool van Rotterdam."

Lotte

HOND OP SCHOOL - VEILINGWEG 3 - 3034KB ROTTERDAM - WWW.HONDOPSCHOOL.NL - 06-18299873 / 06-29544050 - INFO@HONDOPSCHOOL.NL

Hond op school

Ben jij een superbaas?

"... de leukste & beste
hondenschool van Rotterdam."

Lotte

HOND OP SCHOOL - VEILINGWEG 3 - 3034KB ROTTERDAM - WWW.HONDOPSCHOOL.NL - 06-18299873 / 06-29544050 - INFO@HONDOPSCHOOL.NL

Hond op school

Ben jij een superbaas?
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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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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 

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!
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Voor een waardig en respectvol afscheid van je huisdierVoor een waardig en respec
‘WE WILLEN VOORAL 
VERTROUWEN BIEDEN’

Voor een waardig en respectvol afscheid van je huisdier
In oktober 2014 openden Paula en Rob Veenvliet, beiden grote dierenliefhebbers, de deuren van 
Huisdieren Crematorium Drechtsteden. Ze hadden zelf vervelende ervaringen gehad bij de crematie 
van hun hond en waren vooral gedreven om het anders te doen. “Veel mensen zien hun huisdier als 
een volwaardig gezinslid, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

 “Wij halen je huisdier desgewenst op bij jou thuis of bij 
de dierenarts”, vertelt Paula. “Je kunt hem ook zelf 
brengen. Er wordt weleens anders beweerd, maar jij, niet 
je dierenarts, bepaalt waar je je huisdier wilt laten 
cremeren.” Cremeren gebeurt collectief of individueel. 
“Wilt u erbij zijn? Kijk dan op de website wat de 
mogelijkheden zijn. De as kun je mee naar huis nemen in 
een urn danwel as-sieraad of uitstrooien op een 
toepasselijke locatie. Wat je ook doet, het gaat erom dat jij 
met een goed gevoel terugkijkt op het hele gebeuren 
zodat je het een plekje kunt geven.” 

 Met zorg en liefde 
 “We doen alles met zorg en liefde. Ons crematorium 
beschikt over twee afscheidskamers waar je in alle rust 
afscheid kunt nemen van je geliefde vriend. We werken 
bewust alleen op afspraak zodat we je de tijd en 
aandacht kunnen geven die je verdient. Soms is er zo veel 
verdriet dat wij ook een traantje weg moeten pinken. En 
als je dan later ziet hoe dankbaar mensen zijn… daar 
doen we het voor!” 

Voor iedereen 
 Anno 2020 zijn Paula en Rob ook dealer van 
crematieovens en hebben ze een groothandel in urnen. 
“Het steekt ons dat de prijzen in de uitvaartbranche 
vaak onnodig hoog zijn. Om die reden hebben we ook 
een crematie spaarplan opgezet, waarbij je maandelijks 
een bedrag stort zodat alles straks goed is geregeld. 
Iedereen moet zijn huisdier een waardig en respectvol 
afscheid kunnen geven.” 

BRUISENDE/ZAKEN

Lorentzweg 1, Alblasserdam  |  078-6458122  |  info@crematiehuisdier.nl  |  www.crematiehuisdier.nl

Iedereen moet zijn huisdier een waardig en respectvol 
afscheid kunnen geven.” 
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Wilt u weten wat René voor u kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.

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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bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 

met professionals. Voor zowel bedrijven
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dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

Verfproducten van topkwaliteit
Wanden, plafonds, kozijnen, deuren, 
plinten en trappen werken we strak en 
stijlvol af met het gewenste product. 
Onze schilders plakken af, plamuren, 
schuren, grondverven, verfspuiten, 
lakken of schilderen. 

De kwaliteit en kleur van het 
binnenschilderwerk beïnvloeden de 
uitstraling van uw pand of woning. 
Met deskundig advies en uitsluitend 
verfproducten van topkwaliteit 
maken wij van uw idee een realiteit. 
Met onze professionals leveren 
wij kwaliteit en de klus is pas 
geklaard als u er helemaal tevreden 
over bent.

SCHILDER NODIG?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar

info@reneverhagenschilderwerken.nl

Alles weer strak binnen?

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 

SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!
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Op zoek naar de beste en 
gegarandeerd de goedkoopste?

Transparant Keukens is dé keukenleverancier van 
Maassluis en omstreken. Wij leveren kwalitatief 

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

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

uitstekende keukens tegen een zeer scherp, 

BEZOEK DAN 

EENS ONZE SHOWROOM

OF MAAK EEN AFSPRAAK
-

 Zomerdijk 34 B 

in Maassluis

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

Plaats je bestelling via de webshop 
en kies voor ‘24/7 ophalen’.

Zodra de bestelling klaarstaat, mailen wij 
je een code waarmee je naar binnen kunt.

Haal je bestelling op 
wanneer je wilt, 24/7!

Uniek bij Big Dog Company is de 24/7 ophaalservice. Hoe werkt dit?

1 2 3

24 / 7
ophaalpunt

Plaats je bestelling via de webshop 
en kies voor ‘24/7 ophalen’.

Zodra de bestelling klaarstaat, mailen wij 
je een code waarmee je naar binnen kunt.

Haal je bestelling op 
wanneer je wilt, 24/7!

Dit is natuurlijk ideaal voor klanten met een overvolle agenda waardoor ze lastig tijdens de openingstijden van de winkel 
langs kunnen komen. Daarnaast versturen wij ook pakketjes per post en bezorgen wij in Rotterdam en omstreken.

Uniek bij Big Dog Company is de 24/7 ophaalservice. Hoe werkt dit?

1 2 3

De beste voeding
voor jouw huisdier
Je zit al een tijdje met je viervoeter te tobben. Dan weer wel 
last van klachten, dan weer niet. Uren heb je het internet 
doorgescrold op zoek naar een oplossing. Je hebt al vele 
merken en verschillende soorten voer geprobeerd, maar 
tevergeefs. Klinkt dit jou ook bekend in je oren? Kom dan 
bij ons langs voor advies. Wij nemen de tijd om te begrijpen 
wat het probleem is en komen dan met een passend advies 
voor jouw hond of kat. Heb je geen klachten? 
           Dan ben je natuurlijk ook welkom voor het beste
                     voer en de natuurlijkste snacks.

  
Oudedijk 229B, Rotterdam  •  06-34146116  •  www.bigdog.nl

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

VOEDINGSADVIES



DÉ SNACK- EN COCKTAILBAR
met haute couture snacks

 “We zijn meer dan een gewone snackbar. Bij ons 
vind je net wat luxere gerechten, we gaan voor 
kwaliteit. Specialiteiten zijn onze huisgemaakte 
frikandel, gemaakt van Limousin rund en Porc au 
Grain varken, en ons huisgemaakte stoofvlees. 
Beiden zijn afkomstig van scharrelslagerij Kieboom 
en kun je alleen bij ons krijgen. Daarnaast is onze 
patat rendang, een Indonesisch stoofgerecht, een 
hardloper. Indonesiërs zeggen dat het ‘the real deal’ 
is, dus dan doen we toch iets goed. We proberen 
sowieso regelmatig nieuwe producten uit, we willen 
echt iets bijzonders bieden.”

Persoonlijke service
  Uniek is dat je bij Tante Nel een zeer uitgebreide 
keuze hebt in gin-tonics. “In die zin zijn we ook 
een cocktailbar. Een milkshake met wat gin en/of 
rum erin is bij ons geen probleem.” Het team van 
Tante Nel is even gepassioneerd als Sara. “We zijn 

oprecht geïnteresseerd in de mensen die bij ons 
komen en maken graag tijd voor een praatje. Als het 
uit het hart komt, dan raak je de harten ook, zo is 
mijn overtuiging.”

 Huiselijk en gezellig
  Tante Nel is vernoemd naar een bestaand persoon. 
“Zij is integer, sensitief, sociaal, zorgzaam en houdt 
van mensen en lekker eten. Vorig jaar heb ik de 
inrichting van de zaak onder handen genomen om 
deze karaktereigenschappen tot uitdrukking te laten 
komen, met als resultaat een warme, huiselijke 
sfeer. Als je hier eenmaal zit (binnen of op ons 
ruime terras) dan wil je niet meer weg en wil je je 
alleen nog maar in de watten laten leggen door 
Tante Nel!”

Tip: als je een feestje te vieren hebt, kun je Tante 
Nel afhuren.

In 2014 opende Tante Nel de deuren in de bruisende binnenstad van Rotterdam. Dankzij 
de frisse, eigentijdse aanpak is de zaak inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Vorig jaar 
nam Sara Akoucham het bedrijf midden in coronatijd over. “Ik zag de potentie van het 

concept en ben er vol voor gegaan”, vertelt Sara gedreven.

Tante Nel  |  Pannekoekstraat 53A, Rotterdam  |  010-846 0265  |  info@tante-nel.com  |  www.tante-nel.com

DÉ SNACK- EN COCKTAILBAR
met haute couture snacks

oprecht geïnteresseerd in de mensen die bij ons 
komen en maken graag tijd voor een praatje. Als het 
uit het hart komt, dan raak je de harten ook, zo is 

  Tante Nel is vernoemd naar een bestaand persoon. 
“Zij is integer, sensitief, sociaal, zorgzaam en houdt 
van mensen en lekker eten. Vorig jaar heb ik de 
inrichting van de zaak onder handen genomen om 
deze karaktereigenschappen tot uitdrukking te laten 
komen, met als resultaat een warme, huiselijke 
sfeer. Als je hier eenmaal zit (binnen of op ons 
ruime terras) dan wil je niet meer weg en wil je je 
alleen nog maar in de watten laten leggen door 

Tip: als je een feestje te vieren hebt, kun je Tante 

In 2014 opende Tante Nel de deuren in de bruisende binnenstad van Rotterdam. Dankzij 
de frisse, eigentijdse aanpak is de zaak inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Vorig jaar 
nam Sara Akoucham het bedrijf midden in coronatijd over. “Ik zag de potentie van het 

www.tante-nel.com

LEKKER 
ETEN IN EEN 

HUISELIJKE 
SFEER

BRUISENDE/ZAKEN
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Eigenaren: Simone en Mariëlle  
Koningslaan 197, Rotterdam

010-8208565
www.uniquestyling.nl

Bij Unique Nails and Beauty 
staan kwaliteit, service en 
hygiene voorop, voor zowel 

dames als heren.

Hier hebben we alles onder 1 dak: 
schoonheidssalon, 

wimperextensions, permanente 
make-up, verschillende 

nagelbehandelingen (acryl, 
gelcolor), medische pedicure, 

cosmetische voetverzorging en 
een kapsalon!

Mooie verzorgde 
nagels en handen?
Mooie nagels en handen zijn uw 
visitekaartje. Welk soort nagels het beste 
bij u past en bij u het mooiste staat, dat is 
natuurlijk afhankelijk van uw wensen, van 
de gelegenheid of van uw stijl. Wij kunnen 
u daarbij adviseren en samen met u kijken 
wat de mogelijkheden zijn en wat het 
beste bij u past.

DOE HET MET EEN NAGELBEHANDELING!DOE HET MET EEN NAGELBEHANDELING!

KOM LANGS EN ERVAAR!
Een afspraak maken?
Of heb je vragen?
Bel ons op 010 - 820 85 65

Hoe Rotterdams
wil je het hebben?!

Yardic is al jaren een op en top Rotterdams merk op het gebied van honden- en kattenvoeding. 
Bereidt met vijftig tot zestig procent vlees en vis en ook nog graanglutenvrij is deze voedingslijn 
van bekende Rotterdamse Stadsparken een hoogwaardige voeding.
Diverse soorten beschikbaar voor puppy’s, volwassen honden, kittens en volwassen katten. 
Verkrijgbaar in de winkel op Rotterdam-Zuid of via www.yardic.nl online te bestellen.

Yardic, de winkel voor dieren | Wolphaertsbocht 43-45 | 3082 AC Rotterdam | 010 -4953510 | www.yardic.nl
Dierenspeciaalzaak | Dogwash | Dierenkliniek | Trimsalon

Yardic is al jaren een op en top Rotterdams merk op het gebied van honden- en kattenvoeding. 
Bereid met vijftig tot zestig procent vlees en vis en ook nog graanglutenvrij is deze voedingslijn van 
bekende Rotterdamse Stadsparken een hoogwaardige voeding. 
Diverse soorten beschikbaar voor puppy’s, volwassen honden, kittens en volwassen katten. 
Verkrijgbaar in de winkel op Rotterdam-Zuid of via www.yardic.nl online te bestellen.

Yardic, de winkel voor dieren  |  Wolphaertsbocht 43-45  |  3082 AC Rotterdam  |  010 -4953510  |   www.yardic.nl 
Dierenspeciaalzaak  |  Dogwash  |  Dierenkliniek  |  Trimsalon
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Stationsstraat 50, 2910 Essen
03/ 349 3360 |  info@lvenm.be  |  www.lvenm.be

Dit fantastische onderhoudsmiddel maakt kleine 
kiertjes dicht waardoor vuil geen kans heeft 
om zich te nestelen. De voegpasta droogt op, 
wordt hard en is waterbestendig. Geen kans 
op schimmels. Voegpasta is verkrijgbaar in de 
kleuren; wit, zwart, bruin en taupe. 

Het aanbrengen is simpel. Ligt de vloer al 
langer? Maakt dan de kiertjes schoon door 
middel van een mesje. Is de vloer net geplaatst? 
Dan kan de voegpasta gelijk aangebracht 

Kleine kiertjes tussen 
je pvc-planken…? 
Wij hebben de oplossing: Voegpasta voor geplakte pvc-vloeren

worden. Neem wat voegpasta op je vinger of 
rubber spatel. Smeer de kiertjes dicht. Met 
een spatel maak je een heen en weer gaande 
beweging. Breng je het met je vinger aan 
dan maak je een ronddraaiende beweging en 
masseer je de voegpasta in de kiertjes.

Wil je graag voegpasta bestellen of wil je meer 
informatie? Kijk snel op www.lvenm.be

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR bij Leenders Vloeren & Meer
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Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT
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1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans op

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

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

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA 1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans op

Ecofriendly 

want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Powerbank
Ecofriendly 
Powerbank

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

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

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'frisse start'.
De oplossing van vorige maand was duiken.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.rotterdam-bruist.nl.
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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




