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Basale levensvragen
“Mensen komen bij mij om verschillende 
redenen”, vertelt Rianne. “Sommigen 
bevinden zich - bijvoorbeeld als gevolg 
van een verlies - in een crisissituatie, of 
hebben in het verleden een crisis of een 
traumatische ervaring meegemaakt en 
zoeken een manier om daar mee om te 
gaan. Anderen hebben een burn-out en 
hebben hulp nodig om weer terug te keren 
in de maatschappij. Maar ik begeleid ook 
jongeren die basale levensvragen hebben 
en ongeneeslijk zieke mensen, die aan het 
einde van hun leven zijn gekomen.”

Ook bij gezins- en familieproblemen
Rianne doet niet alleen individuele 
begeleiding (bij haar thuis, in een veilige, 
huiselijke omgeving óf in jouw eigen huis). 
Ze kan ook een helpende hand bieden bij 
gezins- en familieproblemen. “Daarbij zoek 
ik naar de tere balans tussen vrijheid én 
verbondenheid tussen kinderen, ouders en 
andere familieleden. Het is essentieel om 

Als het even niet  meer gaat…
Rianne Noordzij maakte 

van dichtbij mee hoe 
belangrijk persoonlijke 

aandacht en begeleiding 
zijn om mensen weer 

op weg te helpen. 
Vanuit die gedrevenheid 

begon zij aan een 
universitaire opleiding tot 

godsdienstpsycholoog/
geestelijk verzorger en 

dominee. Inmiddels staat 
ze als psychosociaal 

hulpverlener mensen 
bij die - door wat voor 
omstandigheden dan 

ook - behoefte hebben 
aan ondersteuning.

Psychosociale therapie   
ds. Rianne Noordzij  

Ieder mens maakt van alles mee.  
Maar als je ballast te zwaar wordt, 

blijf er dan niet mee rondlopen.  
Dat is ongezond en je kan er 

lichamelijke klachten van krijgen.
Vanuit ervaring weet ik dat aandacht 

en professionele begeleiding ‘heel’ 
goed werken.

Een belangrijk deel van mijn praktijk 
is het aangaan van gesprekken met 

mensen die, in welke omstandigheden 
dan ook, willen dat er iemand is die 
hen begeleidt. Het is de bedoeling 

dat diegene weer zelfstandig 
verder kan, zelf beslissingen en 

verantwoordelijkheid kan nemen. 
Ik heb aandacht voor ieders 

levensverhaal.

Contextuele en psychosociale  
hulpverlening

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

aangesloten bij:



Als het even niet  meer gaat…
jezelf hierin niet te verliezen. Verder sta ik echtparen bij 
die hun huwelijk nog een kans willen geven.”

Je koers hervinden
“Bij alles wat ik doe, heb ik tijd en aandacht voor 
mensen en hun persoonlijke verhalen. Ik help jou om 
je eigen koers in het leven te hervinden, zodat je zelf 
weer verder kunt. Om in de symboliek van het varen te 
blijven; de richting van de wind kun je niet veranderen, 
maar je kunt wel je eigen zeilen bijzetten. En soms heb 
je daar even hulp bij nodig. Ik vind het geweldig om op 
deze manier iets voor iemand te kunnen betekenen!”

Goed om te weten: De gesprekken met Rianne 
worden gedeeltelijk vergoed door een groot aantal 
verzekeraars als je beschikt over een aanvullende 
zorgverzekering.

IK HELP JE OM JE EIGEN KOERS  
IN HET LEVEN WEER TE VINDEN

BRUISENDE/ZAKEN

DEELS VERGOEDbij aanvullend  
verzekerd

-
bij groot aantal verzekeraars.
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Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Rianne Noordzij, 
Güll Hairfashion en Ricardo Nielsen. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat
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SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

Like de Facebookpagina 

van Nederland Bruist en 

van de glossy uit jouw regio. 

Share de actie met je vrienden 

zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke lezersactie! 

Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1

must haves

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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Een last in het dagelijks leven

COLUMN/ROELAND CEULEN

Overmatig zweten
Overmatig zweten of transpireren wordt ook wel hyperhidrose genoemd. 
De productie van zweet is dan dermate hoog, dat u er in uw dagelijks 
leven last van ondervindt. Zweetplekken onder de oksels of onaangename 
geurtjes kunnen zorgen voor veel ongemak. Daarnaast kan overmatig 
zweten bepaalde activiteiten bemoeilijken, zoals autorijden (door een 
glippend autostuur) of handen schudden.

Bij Ceulen Huidklinieken kunt u zich eenvoudig laten behandelen met behulp van 
Botox of de nieuwe miraDry methode. Botox blokkeert (tijdelijk) de weg tussen 
de zenuwen en de zweetklieren en stopt zo het zweten en de vervelende geur. 
Een Botoxbehandeling duurt ongeveer twintig minuten en is vrijwel pijnloos. Een 
verdoving is dan ook niet nodig. Na zes tot negen maanden is de Botox uitgewerkt 
en uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalingsbehandeling. 
MiraDry is een blijvende behandeling tegen okselzweet. 

Hoe werkt de miraDry?
MiraDry is een unieke methode voor de behandeling van okselzweet en voorziet 
in een blijvende oplossing voor overmatig zweten. Ceulen Huidklinieken zijn 
specialisten in de unieke behandeling met miraDry. De miraDry behandeling is snel 
en effectief. Er worden geen agressieve chemicaliën of gifstoffen gebruikt. Ook hoeft 
er niet gesneden te worden. Hierdoor is er nauwelijks hersteltijd. Het resultaat is 
snel merkbaar, u kunt binnen enkele weken na de behandeling zweetvermindering 
verwachten. Het uitschakelen van de zweetklieren in de oksel heeft geen invloed 
op het koelvermogen van het lichaam. MiraDry heeft alleen effect op de zweet-
klieren die zich in de oksel bevinden. Compensatiezweten treedt 
daarom niet op. 

Maak nú telefonisch een afspraak voor een gratis advies 
intakeconsult ter beoordeling of miraDry ook voor u de 
perfecte en defi nitieve oplossing is tegen okselzweet.

SNEL, GOED 
EN BETAALBAAR.

-
Bel nu voor een 

afspraak!

Ceulen Klinieken zijn ontstaan vanuit de 
overtuiging dat sommige routinematige 

behandelingen effi ciënter kunnen 
worden gedaan in een gespecialiseerd 

zelfstandig behandelcentrum dan in een 
ziekenhuis.

Korte communicatielijnen en 
effi ciënte behandeltrajecten

Hierdoor hebben we geen wachtlijsten 
en houden we de kosten laag. Dit ziet u 

terug in onze tarieven.

Wij werken met een vast team 
van betrouwbare, gekwalifi ceerde 
dermatologen en huidtherapeuten 

die zich inzetten voor elke individuele 
patiënt. Persoonlijk contact vinden wij 

belangrijk, bij ons bent u geen nummer.

Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Laan van Bol’es 3F, Schiedam

010 - 449 33 11

VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigst voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  ‘Ik zal heel mijn leven van je houden’.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.

AutocentrumKroes beschikt over een 
uitgebreid aanbod betrouwbare occasions, 
maar ook nieuwe personenauto’s en bestel-
wagens tegen scherpe prijzen. “We zijn tevens 
dé Fiatspecialist in Maassluis en omstreken. 
Iedereen is van harte welkom om eens vrijblijvend te 
komen snuffelen in onze grote showroom. Inruil en 
verkoop behoren eveneens tot de mogelijkheden.”

“We beschikken over een PROFESSIONELE 
WERKPLAATS voor APK, onderhoud, reparatie en 
schadeherstel. Met auto's van alle merken kunt u bij 
ons terecht. We zijn een AutoCrew garage, wat 
inhoudt dat we een partnership zijn aangegaan met 
Bosch, één van de grootste leveranciers van 
technologieën voor de auto-industrie. Onze 
monteurs maken gebruik van diagnoseapparatuur 
en software van Bosch. Ze volgen bovendien 
regelmatig opleidingen, zodat ze altijd op de hoogte 
zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarmee staan we 
voor kwaliteit en geven we onze klanten het 
vertrouwen dat hun auto bij ons in goede handen is.”

JOUW AUTO is bij ons
in goede handen

Elektraweg 2E, Maassluis  |  010-5911455
info@autocentrumkroes.nl  |  www.autocentrumkroes.nl

“ONZE UITSTEKENDE SERVICE is een belangrijke kracht. 
Als er iets is, zorgen we altijd voor een passende oplossing. We zijn 
een relaxed autobedrijf. Onze klanten voelen zich vrij om gewoon 
binnen te lopen als ze vragen hebben. We hebben oog voor de kleine 
dingen. Zo krijgt iedereen die een auto bij ons koopt, een bosje 
bloemen. Over het algemeen wordt dat erg gewaardeerd door de 
mensen!”

Het team van autocentrum-
Kroes staat voor je klaar: 
Erik Kuiken, Jan Kroes, Peter 
Kelderman, Theo de Kok, Johan, 
Wout en Don.

De jaarlijkse
APK-keuring 

is bij Autocentrum 
Kroes GRATIS.
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Krullende tips
voor een     mooie coupe

Tip 1  Laat je krullende haar altijd bot knippen, 
laat het nooit snijden. 

Tip 2  Laat je krulhaar drogen aan de lucht. 
Dat zorgt voor een natuurlijk krulbeeld en minder pluis. 

Tip 3  Als je haar aan de lucht gedroogd is, gebruik  
dat nooit een kam of borstel. Het gaat  

gegarandeerd pluizen! Gewoon even je vingers  
erdoor halen volstaat al. 

Tip 4  Koop alleen producten die bedoeld zijn voor krullend haar. 
Krullend haar is poreuzer dan glad haar. Daarom heeft het een  

andere verzorging nodig. 

Tip 5  Olie, olie en nog eens olie. Sterk krullend haar kan in de  
lengte van het haar en in de punten wel wat extra voeding 

gebruiken. Olie wordt goed opgenomen door poreus krullend haar. 

HAARTIP/TEAM KAPPERS

DEZE HAARTIP WORDT AANGEBODEN
DOOR TEAM KAPPERS

DE LOPER 64-66 - VLAARDINGEN  |  010 4752297 
WWW.TEAMKAPPERS.NL

Krullen maken de vrouw of man... Toch is niet iedereen 
blij met zijn of haar krullende coupe. Daarom een  
aantal stylingtips, speciaal voor de krullers onder ons. 
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Toen Debbie Kijf, zelf moeder van twee 
dochters, van dichtbij een vecht-
scheiding meemaakte waarbij de 

kinderen het slachtoffer waren, wist ze: 
dit moest anders kunnen. Gedreven 

vanuit een passie voor kinderen en de 
overtuiging dat je ook met respect van 

elkaar kunt scheiden, ging ze in 2012 
aan de slag als scheidingsmediator.

Debbie Kijf Mediation  |  Kanaalwegoostzijde 134s, Hellevoetsluis
0181-390034/06-13420358  |  info@debbiekijfmediation.nl  |  debbiekijfmediation.nl

Meer scheidingen na de feestdagen
COLUMN/DEBBIE KIJF

Als een relatie goed zit, zijn de feestdagen een fijne tijd. De verwachtingen 
zijn vaak hooggespannen. Dat geeft ook druk zeker als je daarvoor al 
twijfels had over je relatie. Dingen die je voorheen niet irriteerde, kan je nu 
niet meer van je laten afglijden. Jullie zijn uit elkaar gegroeid en dat wordt 
nu pijnlijk duidelijk. De schone schijn ophouden kost veel energie, maar je 
gunt je kinderen vaak nog fijne feestdagen als gezin. 

Iedereen maakt elk jaar weer goede voornemens zoals; meer sporten, 
afvallen, e.d. maar als je niet meer gelukkig bent in je relatie kan daar ook 
een scheiding/nieuwe start bij horen. 

Dan is het zover.. de kerstboom is opgeruimd, de oliebollengeur is het huis 
uit. Je hebt je beslissing genomen nu is het tijd om je partner te vertellen 
dat je wilt scheiden. 

Maar dan? Je hebt het je partner verteld. Er komt vaak onzekerheid  
en angst op jullie af. Een vechtscheiding? Dat willen jullie allebei niet! 
Voorop staat dat jullie beide het beste willen voor jullie kinderen. 

Mediation kan jullie helpen om op een goede manier uit elkaar te gaan. 
Denk daarbij aan; financieel, het huis, emotioneel en natuurlijk op de 
eerste plaats met een goed ouderschapsplan voor de kinderen. Want jullie 
blijven tenslotte altijd ouders.  
Wat is jouw goede voornemen?

Na de feestdagen zie je een toename in het aantal 
scheidingsaanvragen. Vaak loop je al langer met het idee rond, 
maar stel je het uit. Misschien zie je het niet goed? Zeker als er 
kinderen in het spel zijn, maakt het tot een daadwerkelijke 
beslissing komen vaak nog veel moeilijker en pijnlijk.



perfectie
tot in detail

wij maken alles
100% op maat

KASTEN OP MAAT
www.degraafkasten.nl



In onze moderne en prettige salon 
staan wij voor je klaar om je alles 

te kunnen bieden op het gebied van 
innerlijke en uiterlijke verzorging. 

Wij zijn trotse partner van 
verschillende vooraanstaande merken 
en streven ernaar elk bezoek bij Beauty 

& Skincare een prettige beleving te 
laten zijn. 

Persoonlijke aandacht en eerlijk advies 
is waar we voor staan. 

Uw uiterlijke verzorging, onze passie!

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

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

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

Rubensplein 8-B, Schiedam  
010-2460985  

info@beautyskincareschiedam.nl
www.beautyskincareschiedam.nl

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

GEZICHT

HANDEN & VOETEN

LICHAAM

COLUMN/BEAUTY&SKINCARE

Wij helpen  
u er vanaf! Bel 

voor een afspraak
010-2460985



Op zoek naar de beste en 
gegarandeerd de goedkoopste?

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

Lachend het nieuwe jaar in

De praktijk • Avond uren open • Eén vaste behandelaar • Geen doorverwijzing nodig

Lange Boonestraat 22 Maassluis  |  06-34832965  |  Info@mondhygienistmaassluis.nl  |  www.mondhygienistmaassluis.nl 

Ik ben gespecialiseerd in tandvleesproblemen bij jong en oud. Het behandelen 
van de tandvleesproblemen is niet alleen belangrijk voor het gebit, maar ook 

Lachend het nieuwe jaar in

Avond uren open • Eén vaste behandelaar • Geen doorverwijzing nodig

DR. WIARDI BECKMANSINGEL 7 - VLAARDINGEN

010-4341901 www.bloembinderijsandra.com

BLOEM- EN WOONDECORATIE



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



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

 AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

D

Kom op de Nationale Tulpendag 
ook naar de opening van het 
tulpenseizoen. Op de Dam in 
Amsterdam vindt de offi ciële aftrap 
van het tulpenseizoen plaats, 
georganiseerd door Nederlandse 
tulpenkwekers. In een speciaal 
aangelegde pluktuin op de Dam 
kan iedereen gratis tulpen plukken. 
Met deze feestelijke actie barst het 
tulpenseizoen los. Naast de 
pluktuin zijn er talloze verrassingen 
en acties. Er zijn meer dan duizend 
tulpen in alle kleuren van de 
regenboog die vanuit Nederlandse 
veilingen wereldwijd de weg naar 
de vaas vinden. De tulp is daarom 
een echt visitekaartje van Holland.
19 januari 2019
www.tulpentijd.nl

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACTBuitenschoolse opvang

Bambinoos

Hoofdlocatie: Soendalaan 2, Vlaardingen  |  010-2292657  |  info@kinderopvangbambinoos.nl  |  www.kinderopvangbambinoos.nl

Kom je 
ook bij ons 

spelen?

Als werkende ouder 
wilt u zorgeloos naar uw 
werk én de beste opvang 
voor uw kind.
Bij BSO Bambinoos is dat 
mogelijk. Wij bieden buiten-
schoolse opvang die voldoet 
aan de hoogste kwaliteitsnormen. 
Ons hoofddoel is het bieden van een heerlijke 
plek voor uw kind, waar het veilig is, zich kan 
ontspannen, kan spelen én veel kan leren.

De buitenschoolse opvang is in 
schoolweken geopend van 15.30 uur tot 18.30 
uur. Op woensdag is de bso geopend vanaf 
11.30 uur. We hebben ook verlengde opvang 
deze wordt aangeboden van 07.00 tot 19.00.
In de vakantieweken is de bso geopend van 
7.30 uur tot 18.30 uur. 
De buitenschoolse opvang van Bambinoos heeft 
één locatie aan de Claudius Civilislaan 35. 
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Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrown.nl
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.nl 
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.nl

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en
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BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.nl
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.nl
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.nl
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www.lancome.nl
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MAASSLUIS
Van Es Trends & Watches

Het Drankenkabinet/ De Proeverij
Grieks restaurant Alpha

Smaak en Meer catering & eetwinkel
JéTé Woonidee

Verhagen schilderwerken
Boudesteijn Wonen & Slapen

Dierenkliniek Zwarte Zee
Dairco Airconditioning

Hype! mode
Pastorale Begeleiding Rianne Noordzij

Allure Bijou
Kippie Grill & Maaltijden Maassluis

Fysico
Crematorium De Dijk

Gull Hairfashion

SCHIEDAM
1st2dive

Tip to Toe Bodycare
Stg. Promotie Schiedam

Tabakshop Parkweg
Beauty & Skincare Schiedam

Tandprothetische Praktijk Hajee
Coppens Slaapcomfort

Rederij Diane (Partyship Diane)
De Lange en Reek

Blauwendaal Schiedam B.V.

De Waterweg Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.dewaterwegbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen 
is het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

VLAARDINGEN
Bambinoos Kinderopvang
Museum Vlaardingen/VVV
My-LifeSlim Vlaardingen

Culinaire Slagerij Wapenaar
Het Hof der Keukens

't Oeverbos
Vue Cinema

Haarmode Louise
Veringmeier Woninginrichting
Homechill glasfolietechniek

Studio Breeze
Delicatesse Da Angelo
De leukste Dierenshop

Team Kappers (vestiging De Loper)
Sport en wellnesspraktijk Gezond in Balans

Automobielbedrijf Dorzo BV
Bloembinderij Sandra

Dogs Barbershop
West Beheer B.V.

VodiCare Dietistenpraktijk
Palestra Beautysalon
AM Restyle & Living

Griffijn BV
Noi!

Schoonheidssalon Joy

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
De Waterweg Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

Ga naar www.dewaterwegbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.
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De kracht van hypnose

Tijdens een cursus Neuro 
Linguïstisch Programmeren 

(NLP) maakte Ricardo 
Nielsen kennis met hypnose. 

In totaal viel hij in die 
periode 28 kilo af, waarvan 

de laatste 9 kilo dankzij een 
moderne toepassing van deze 

eeuwenoude techniek; de 
virtuele maagband. Sindsdien 

probeert hij gedreven ook 
anderen te overtuigen van de 

ongekende mogelijkheden 
van hypnose.

AFVALLEN BEGINT
IN JE HOOFD



“Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de 
werking van ons brein”, vertelt Ricardo. “Zelf 
heb ik veel gehad aan hypnose, dat gun ik 
iedereen.”

Ingrijpen op het onbewuste
“Het mooie van hypnose is dat je heel snel 
iets kunt veranderen bij mensen. Vaak heb 
je te maken met ingesleten gedragspatronen 
die al jaren de boventoon voeren. Maar liefst 
90% van ons gedrag wordt aangestuurd door 
ons onbewuste. Dan is het niet zo vreemd 
dat afvallen en op gewicht blijven zo lastig is 
als je dat alleen met je bewustzijn, ofwel je 
wilskracht probeert te doen.”

Geen wondermiddel
Ricardo kan onder hypnose een virtuele 
maagband plaatsen. “Het is dé oplossing als 
je tot nu toe al van alles hebt geprobeerd 
om gewicht te verliezen, zonder succes.  Je 
profiteert van de voordelen van een fysieke 
maagband, en ondervindt niet de nadelen. De 
resultaten zijn indrukwekkend, al snel vliegen 
de kilo’s eraf. De virtuele maagband is echter 
geen wondermiddel. Je zult uiteindelijk toch 
zelf je leefstijl moeten aanpassen.”

Adm. Lucashof 12, Schiedam  |  info@ricardonielsen.nl  |  www.ricardonielsen.nl

De kracht van hypnose
Het programma
Natuurlijk helpt Ricardo je daarbij. Na het plaatsen 
van de virtuele maagband volgen nog 5 hypnose 
behandelingen. “Daarnaast krijg je leefregels 
en een MP3 mee naar huis die je dagelijks kunt 
beluisteren. Middels hypnose en gesprekken 
word je je bewust van de emoties, gedachten 
en overtuigingen die ten grondslag liggen aan je 
eetgedrag. Alleen door die te veranderen, kun je 
op jouw ideale gewicht komen en blijven.”

Goed om te weten: hypnose helpt niet alleen bij 
het afvallen, maar bijvoorbeeld ook bij het stoppen 
met roken, angsten en fobieën, en zelfs allergieën 
en hooikoorts. 

Ricardo Nielsen

BRUISENDE/ZAKEN

Wil je meer weten?
Kijk dan op mijn 

website!
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Brede Havenstraat 8
3131 BC Vlaardingen

010-2341604

Maandag en dinsdag 
gesloten.

Wij wensen u namens het hele team  
van El Loco een heel  

gezond en gelukkig nieuwjaar!

Reserveer snel via de telefoon 
of kom langs in ons restaurant!

Prijzen vanaf € 99,-



Na veel ervaring op te hebben gedaan in verschillende kapsalons 
heb ik het besluit genomen om voor mijzelf te beginnen. Met enorm 
veel enthousiasme rijd ik al bijna 6 jaar bij mijn klanten langs om zo 
iedereen te voorzien van een kapsel om trots op te zijn.

Bij Güll Hairfashion kunnen zowel heren, dames en kinderen terecht, 
dus geschikt voor het hele gezin. Een ander kapsel of een ander 
kleurtje het kan allebei. Ik werk met professionele producten van 
Roverhair en Olaplex. 

U W  K A P S T E R  A A N  H U I S ! 
Laat ik beginnen met mijzelf voor te stellen. Ik ben Gülbaz, 28 jaar, woonachtig  
in Maassluis en 13 jaar geleden ben ik begonnen in het kappersvak. 

Na veel ervaring op te hebben gedaan in verschillende kapsalons 
heb ik het besluit genomen om voor mijzelf te beginnen. Met enorm 
veel enthousiasme rijd ik al bijna 6 jaar bij mijn klanten langs om zo 
iedereen te voorzien van een kapsel om trots op te zijn.

Bij Güll Hairfashion kunnen zowel heren, dames en kinderen terecht, 
dus geschikt voor het hele gezin. Een ander kapsel of een ander 
kleurtje het kan allebei. Ik werk met professionele producten van 
Roverhair en Olaplex. 

Bent u opzoek naar een vakkundige  
kapster aan huis, neem gerust contact op.

Gülbaz van Staveren
06-40357568

BRUISENDE/ZAKEN

Maak nu een 
afspraak, bel  
06-40357568
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Beleef  het bakkersvak bij

Meester Patissier en 
Meester Boulanger 

Robèrt van Beckhoven 
is bekend van 

tv-programma’s als
Heel Holland Bakt 

en beroemd om zijn 
brood en patisserie. 
In zijn open bakkerij 
met winkel, cursus-
lokaal en restaurant

in de voormalige 
leerfabriek in 

Oisterwijk, laat hij je 
alle aspecten van het 
bakkersvak beleven. 

Zien, ruiken, proeven, 
ervaren en genieten!

Robert JE ZIT NIET STIL: EEN GROEIEND 
BEDRIJF IN OISTERWIJK, MEERDERE 
BAKBOEKEN EN EEN ROL ALS JURYLID 
IN VERSCHILLENDE TV-PROGRAMMA’S. 
EN ER IS NOG MEER NIEUWS… 
Klopt, we gaan de grenzen van Brabant over! 
Eind 2018 openden we al een kiosk met to-go-
producten in Leidschendam en in de loop van 
2019 volgt daar ook nog een grote open bakkerij. 
Net als bij ons moederbedrijf in Oisterwijk, 
kunnen mensen hier straks al onze producten 
kopen en door grote glazen wanden zien hoe 
onze bakkers alles op ambachtelijke wijze 
maken. 

EN JE STAAT IN HET THEATER MET
EEN ‘THEATRALE FOODEXPERIENCE’? 
Ja, maar wel echt als bakker hoor. Zie het 
als een kennismaking met ons familiebedrijf 
op locatie, waarbij er natuurlijk ook van alles 
te proeven valt! We raden het publiek dan ook 
aan om van tevoren geen al te grote maaltijd 
te nuttigen...

BRUISENDE/BN’ers

Beleef  het bakkersvak bij
WAT VIND JE NU HET LEUKST VAN ALLES? Mijn kennis en 
liefde voor het vak delen met iedereen die dat maar leuk vindt. En 
de zo diverse manieren waarop we dat in ons bedrijf met z’n allen 
doen. In de bakkerij krijgen mensen letterlijk een kijkje achter de 
schermen, in mijn magazine Meesterlijk deel ik vier keer per jaar 
de lekkerste seizoensrecepten en tijdens onze cursussen leren 
zowel professionals als thuisbakkers op toegankelijke wijze meer 
over het vak. Zo hebben we nu ook een themacursus waarin we 
aan de slag gaan met mijn favoriete opdrachten van dit seizoen van 
Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN
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Volg ons op social media @NederlandBruist

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar
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Telefoon 010-4267422 
wimhajee@ttphajee.nl 
www.hajee-kunstgebit.nl 

Tandprothetische Praktijk Hajee 
Lange Haven 61 
3111 CB Schiedam 

Een eerste consult is bij ons altijd vrijblijvend en kosteloos. 
Het maken van een afspraak kan telefonisch of via de website. 

Wij zorgen voor een gebit dat bij u past!  

 volledig kunstgebit 
 gedeeltelijk kunstgebit 
 klikgebit 
 rebasing 
 reparatie Basisvergoeding alle zorgverzekeraars 

Op zoek naar een  
gebit dat bij u past?

Veel voorkomende klachten zijn:
• pijn met eten (blaren)
• het gebit komt los met praten
• er komen etensresten onder uw gebit
• ingevallen gezicht, rode of kapotte mondhoeken
• maagklachten door slechte kauwfunctie

Heeft u last van één of meerdere van deze klachten, maak 
dan een afspraak!

Ons advies: Heeft u geen klachten, laat dan in elk geval eens in de  
2 jaar uw prothese controleren. Voor een vrijblijvend en kosteloos advies kunt u 
altijd een afspraak maken.

Vergoeding zorgverzekeraars
De volledige prothese wordt voor 75% uit de basisverzekering vergoed. De 
kosten voor reparatie en rebasen van de volledige prothese worden voor 90% uit 
de basisverzekering vergoed. Let op: Het wettelijk eigen risico van € 385,- per 
kalenderjaar is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit 
de basisverzekering (2019). Wij zijn lid van de overkoepelende 
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.

Onze specialisatie is het aanmeten van een kunstgebit dat bij 
u past! Behalve een goede pasvorm, is een natuurlijk uitziend 
kunstgebit dat bij u past heel belangrijk.

Neem  
contact op en 
vraag naar de 

mogelijkheden
010-4267422

Lange Haven 61 Schiedam     
010 - 426 74 22   

wimhajee@ttphajee.nl   
www.hajee-kunstgebit.nl

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen 
werkt de tandprotheticus zelfstandig 

aan uw prothese. 
In het eerste gesprek kunt u uw wensen 
kenbaar maken en wordt er gekeken of 

een en ander te realiseren is.
Zowel het aanmeten als het 

vervaardigen van de prothese, vindt bij 
ons in de praktijk plaats.

Door het persoonlijke contact kan 
de tandprotheticus alle aandacht 
schenken aan het maken van uw 

prothese. U heeft géén verwijzing van 
een tandarts nodig. 

Door de kleinschaligheid van de praktijk 
zijn wij in staat u een zeer persoonlijke 

behandeling aan te bieden. 
Bij het maken van een nieuwe prothese 
wordt in overleg met u besproken wat 

er mogelijk is op het gebied van functie 
en esthetiek.

Wim Hajee, tandprotheticus 
Wilma Zwijnenburg, assistente
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Nieuwe generatie doet zijn intrede

Coppens Slaapcomfort is al ruim 35 jaar dé beddenspeciaal-zaak 
in het Waterweg-gebied. Chris Coppens begon de zaak in 1982. 
In 2011 werd deze overgenomen door zoon Carlo. Sinds kort werkt 
ook Luke, de 18-jarige zoon van Carlo, fulltime bij het familiebedrijf 
dat zich onderscheidt door kwalitatief goede producten, een 
deskundig advies en een uitstekende service.



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

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

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

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

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

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

BRUISENDE/ZAKEN

Nieuwe generatie doet zijn intrede

Oranjestraat 19 - 21  •  3111 AM Schiedam
T 010-426 87 17 • www.coppensslaapcomfort.com

15%
voordeel

op het Auping
assortiment*

Auping 
WinterSale
maak je slaapkamer 
winterklaar

*Kijk voor extra informatie over de actie op auping.nl/actie

WE GAAN VOOR  
100% TEVREDEN 
KLANTEN





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

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

Maat xs t/m xxl

AL NIEUWSGIERIG 
NAAR ONZE NIEUWE COLLECTIES?

Onze merken

- Viva Juwellery
- About Jackie
- C&S Design
- Juul &Belle
- Transfer
- Label Nick
- Smashed Lemon
- SisterSPoint 
- by Jam Gioielle sieraden
- PureWhite
- &Co
- b.young
- Culture 
- Juna Lane

KOM BINNEN  
ER ZIT VAST IETS 
VOOR JOU BIJ!



Vakwerk   voor een eerlijke prijs

Professionals
 “Het schilderwerk is echt mijn corebusiness. 
Inmiddels neem ik zelf geen kwast meer in de hand 
en concentreer ik me op de organisatie. Ik werk echter 
al jaren samen met professionals die ik blindelings 
vertrouw en waar ik mijn handen voor in het vuur durf 
te steken. Gezamenlijk leveren we vakwerk voor een 
eerlijke prijs.”

Deskundig advies
Schilderen (binnen en buiten) behoort tot de 
mogelijkheden, maar ook latex rollen en spuiten, 
behangen, stuken en het vervangen van glas en 
kozijnen. “We geven vanuit onze expertise bovendien 
graag een stuk advies, o.a. met betrekking tot 
materiaal- en kleurgebruik.” 

“Het contact met de mensen vind ik persoonlijk 
het leukste”, vertelt René enthousiast. “Ik ben 
oprecht geïnteresseerd en praat met iedereen.”

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

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

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

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

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

 
“De klant is koning”

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL
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Vakwerk   voor een eerlijke prijs
Streven naar tevreden klanten
De professionals van René Verhagen Schilderwerken 
klaren vakkundig en snel de klus. “En altijd met een 
‘klant is koning’ mentaliteit. Het houdt niet op als het 
werk gedaan is; mochten mensen naderhand nog tegen 
iets aanlopen, dan lossen we dat zo goed mogelijk op. 
Onze klanten moeten gewoon helemaal tevreden zijn.”

Ook buiten kantooruren
“Voor bijvoorbeeld scholen, dokters- en tandarts-
praktijken - die de hele dag door in bedrijf zijn - zijn wij 
ook beschikbaar buiten kantooruren. We komen om 17.30 
uur binnen en zorgen dat we om 8.00 uur weer weg zijn.” 
Dat is pas service!

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

Professionals
 “Het schilderwerk is echt mijn corebusiness. 
Inmiddels neem ik zelf geen kwast meer in de hand 
en concentreer ik me op de organisatie. Ik werk echter 
al jaren samen met professionals die ik blindelings 
vertrouw en waar ik mijn handen voor in het vuur durf 
te steken. Gezamenlijk leveren we vakwerk voor een 
eerlijke prijs.”

Deskundig advies
Schilderen (binnen en buiten) behoort tot de 
mogelijkheden, maar ook latex rollen en spuiten, 
behangen, stuken en het vervangen van glas en 
kozijnen. “We geven vanuit onze expertise bovendien 
graag een stuk advies, o.a. met betrekking tot 
materiaal- en kleurgebruik.” 

“Het contact met de mensen vind ik persoonlijk 
het leukste”, vertelt René enthousiast. “Ik ben 
oprecht geïnteresseerd en praat met iedereen.”

BRUISENDE/ZAKEN
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Groenelaan 99a, Schiedam  |  010-4261930  |  www.otticafashion.nl

OTTICA EYE FASHION

50% op monturen

op glazen

of

Fifty/Fifty deals

50%

U maakt de keuze

GEOPEND 
van ma t/m za van 
09.00 t/m 19.00 uur All kinds of strenght

De nieuwe GLE geeft een heel nieuw beeld van een SUV. Hij is intelligenter, oplettender en attenter dan ooit.
Zijn onderstel strijkt oneff enheden in het wegdek glad, zijn infotainmentsysteem leert elke dag meer over uw 
voorkeuren en zijn comfortsystemen herkennen wanneer u zich wilt ontspannen. 
Vanafprijs incl. rijklaar maken: € 82.356,-

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

Type: V167 Model: GLE min.:161 max.: 214 l/100 km: 6,1 km/l: 16,4 l/100 km: 9,4 km/l:10,6

Adv. 1-1 Nieuwe GLE BRUIST.indd   1 05-12-18   15:39



Groenelaan 99a, Schiedam  |  010-4261930  |  www.otticafashion.nl

All kinds of strenght
De nieuwe GLE geeft een heel nieuw beeld van een SUV. Hij is intelligenter, oplettender en attenter dan ooit.
Zijn onderstel strijkt oneff enheden in het wegdek glad, zijn infotainmentsysteem leert elke dag meer over uw 
voorkeuren en zijn comfortsystemen herkennen wanneer u zich wilt ontspannen. 
Vanafprijs incl. rijklaar maken: € 82.356,-

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

Type: V167 Model: GLE min.:161 max.: 214 l/100 km: 6,1 km/l: 16,4 l/100 km: 9,4 km/l:10,6

Adv. 1-1 Nieuwe GLE BRUIST.indd   1 05-12-18   15:39



Laat je  

aangenaam verrassen 

door de nieuwe 

voorjaars-
collectie.
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Klaar voor het 
  nieuwe jaar?

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

Welkom bij De Lange en Reek Woninginrichters
Alles onder één dak op het gebied van de totale woninginrichting c.q. 

stoffering. Daar wij ook een groothandelsfunctie hebben kunnen we uw 

huis voordelig inrichten. Wij verlenen u een echte korting 

van zo’n 15% op de adviesprijzen.

VLOEREN    RAAMBEKLEDING     SLAPEN   

  W0NEN    HAARDEN   WOONACCESOIRES

De Lange & Reek is goed bereikbaar en u kunt gratis parkeren.  

De koffie staat klaar, u bent van harte welkom om onze showroom 

 te bezichtigen.



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

 Wij danken
al onze klanten

voor de samenwerking 
in 2018 en wensen 

iedereen een geweldig 

2019!




