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UW HAARDEN SPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

Uw open haard & kachelspecialist heeft 
alles op het gebied van sfeerverwarming en 

schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs 
in onze ruime showroom op industrieterrein 
Prinsenland in Rotterdam of kijk vast even 

rond op onze website voor een indruk van ons 
assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

DE GRIFFIOEN

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische

 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

• Tuinhaarden



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.nlWoonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven  
in jouw regio? Zo hebben we ook Rotterdam Bruist en  
Drechtsteden Bruist.

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Carly Pastoors
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/dewaterwegbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De 
Waterweg Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van 
glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

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

DE WATERWEG

VLAARDINGEN
SCHIEDAM

MAASSLUIS

ROTTERDAM

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

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/OKTOBER

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die in 
de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie te 
verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met negatief 
nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. Nee, 
wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer voor de 
deur staat en die de natuur verandert in een prachtig schilderij. En 
op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, die stuk voor stuk 
positief blijven en er alles aan doen om hun klanten, juist nu, zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe ze dat doen, lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het ultieme 
cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook steeds dichterbij. 
Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje of onder een dekentje, 
we wensen je in ieder geval heel veel leesplezier. Tot volgende maand!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang gratis 

stylingadvies op maat!

Inhoud

14

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

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

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

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

38

STUCADOOR 
NODIG?

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

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

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

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

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

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

 
‘De klant is koning’

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

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

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

 

Verschillende soorten stucwerk
• Glad stucwerk
• Sierpleister 
  (spachtelputz, rustiekputz of granol)
• Schuurwerk
• Spackspuitwerk
• Behangklaar stuken
• Sausklaar stuken
• Tegelklaar stuken

Er zijn verschillende redenen waarom u 
kiest voor stucwerk. In de eerste plaats 
geldt het als fi nishing touch van uw 
ruwe muur of plafond en zorgt een fraaie 
afwerklaag voor een mooie uitstraling van 
wanden en plafonds. In de tweede plaats 
kunt u voor stucwerk kiezen, omdat het 
de thermische isolatie bevordert en het 
een brandvertragende en vochtwerende 
werking heeft.

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

Wil je weten wat René voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.
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GA JE
VOOR LED 
OF NIET?

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Veel meer dan gewoon een

dameskapper!
Alleen dames
“We hebben ervoor gekozen om ons alleen 
te richten op dames”, vertellen Senay, 
Dilara en Derda. “Vrouwen kunnen daardoor 
in alle privacy ook andere schoonheids-
behandelingen laten doen, het geeft een wat 
relaxtere sfeer.” Ook meisjes jonger dan 
twaalf jaar zijn welkom. De kapsalon heeft 
dankzij de stijlvolle inrichting een luxe 
uitstraling. “Vaak zijn mensen dan ook 
verrast door de betaalbare prijzen die 
we hanteren.”

Van top tot teen
Naast het knippen en kleuren van je haar 
(ook bruidskapsels en -make-up!) kun je bij 
DSD The Beauty’s kiezen voor verschillende 
andere beautybehandelingen als waxen, 
wenkbrauwen epileren, wimperextensions 
en make-up.  

Op je mooist
Bij DSD The Beauty’s geloven ze dat iedere  
vrouw sowieso al mooi is. Zij zorgen ervoor  
dat je er echt op je best uitziet. Zo verlaat 
jij de salon met opgeheven hoofd. 

Senay Ercanlar en haar dochters Dilara 
en Derda zijn alle drie kapsters. Gedreven 
door hun liefde voor het vak, besloten zij 

hun krachten te bundelen in een eigen 
kapsalon: DSD The Beauty’s. Dames kunnen 

hier terecht om hun haar te laten knippen 
of verven, maar ook voor andere beauty- 

behandelingen voor een totale look.

Borodinlaan 64, Schiedam  |  06-41 87 01 24

BRUISENDE/ZAKEN

Maak nu een 
afspraak

06-41870124

1110



NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warme
must haves

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

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

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

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang gratis 

stylingadvies op maat!



DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Rianne Noordzij Psychosociale 
therapie en  hulp in 

familierelaties
06-414 80 250 

pastorale@riannenoordzij.nl 
www.riannenoordzij.nl

Ben je op zoek naar 
iemand die jou met 

tijd en aandacht 
psychologische hulp 
kan geven? Ik kan je 
op een professionele 
manier begeleiden 

zodat je zelfstandig en 
met zelfvertrouwen kan 

leven.

Daarnaast is contextuele therapie (dat 
is specifieke hulp in familierelaties) 
onderdeel van mijn werkzaamheden. 
Ook begeleid ik mensen die na een 
traumatische ervaring, een ziekte of een 
burn-out weer aan de maatschappij 
deel willen nemen. Beter nog is het 
een burn-out te voorkomen en te leren 
omgaan met de (werk)druk.

Ook heb ik aandacht voor mensen 
die gaan sterven, voor mensen die op 
zoek zijn naar een voorganger die een 
herdenkingsdienst kan leiden en ook 
voor mensen die moeten leren leven 
met een lege plek in hun bestaan.

Ik streef in mijn gesprekken naar 
openheid en openhartigheid, waarin 
uw persoonlijke overtuiging en vragen 
centraal staan. Graag ga ik met u 
samen op zoek naar datgene waarmee 
u geholpen bent.

Er is geen wachtlijst. Ik bied acute 
opvang voor mensen die in een wachtrij 

staan voor psychiatrische hulp.

Psychsociale 
hulpverlening

COLUMN/RIANNE

Voor mij staat voorop dat ik je 
op een professionele manier 
met tijd en aandacht voor 
jouw specifieke vragen als 
psychosociaal therapeut kan 
begeleiden.     
Ik kan je op een professionele 
manier begeleiden zodat 
je zelfstandig en met 
zelfvertrouwen kan leven.
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Beauty & Skincare Schiedam   |  Rubensplein 8B, Schiedam  |  010 - 24 60 985  
beautyskincareschiedam.nl  |  FB BeautySkincareSchiedam instagram beautyskincareschiedam

Uw uiterlijke verzorging, onze passie!
In 2015 opende Beauty & Skincare Schiedam de deuren aan het Rubensplein. De 
schoonheidssalon biedt een breed scala aan behandelingen voor gezicht, lichaam, 
handen en voeten, en is gespecialiseerd in huidverbetering. Naast vrouwen weten 
ook steeds meer mannen de weg naar Beauty & Skincare Schiedam te vinden. 
Yvette, Romy Vicky en Willemijn maken van ieder bezoek een succes zodat elke klant 
tevreden de deur uitloopt.  

LPG ENDERMOLOGIE 
Dit is de behandeling voor het tegengaan van 
cellulite, plaatselijke vetten en een verslapte huid. 
De behandeling is niet pijnlijk, het werkt zelfs zeer 
ontspannend en is een weldaad voor het lichaam. 
Endermologie is een bewezen effectieve techniek 
die ontwikkeld en gepatenteerd is door LPG. In 
wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond 
dat lipomassage de lipolyse verbetert. 

DE LINFOPRESS
Bij de behandeling met de Linfopress zal je huid 
strakker worden en in omtrek verminderen. De 
pijn in je benen, van je spataderen en je rusteloze 
benen wordt minder. De rolletjes op je buik en rug 
worden minder. Je kunt weer genieten van een 
wandeling en nog mooier, JIJ durft eindelijk dat 
rokje weer aan! En zelfs die bikini op het strand 
komt in zicht.

CAVITATIE LIPO 3
Veel mensen hebben last van overtollig vet en 

cellulitis. Gezonde voeding en regelmatig sporten alléén 
zijn meestal niet voldoende om deze ongemakken op te 
lossen. Zeker als het gaat om de moeilijke lichaamsdelen, 
zoals buik, heupen en billen. En liposuctie mag dan 
door velen worden gezien als het ultieme redmiddel, het 
is een pijnlijke, risicovolle en dure ingreep. Cavitatie is 
hét alternatief om van overtollig vet af te komen, zonder 
gevaarlijke operatie, maar met hetzelfde effect.

UIVERSAL CONTOUR WRAPPING
Voel het verschil! De Universal Contour Wrap is van 
oorsprong een therapeutische behandeling ontwikkeld 
door de Amerikaanse Doctor R. Strem. Oorspronkelijk 
bedacht als een medische behandeling voor lever- en 
nierpatiënten(als detox behandeling), wordt Universal 
Contour Wrap vooral omwille zijn afslankende werking 
als schoonheidsverzorging toegepast. De Universal 
Contour Wrap verwijdert dode huidcellen, reinigt de huid, 
ontgift het lichaam, verstrakt de huid en maakt littekens, 
striemen en cellulitis minder zichtbaar. Ook garandeert het 
een groot en blijvend centimeterverlies. Versteviging en 
verstrakking!

MOOI VAN BINNEN 

& 
VAN BUITEN

GEZICHT

LICHAAM

HANDEN & VOETEN

GEWICHT
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Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Govert van Wijnkade 27  Maassluis
010 - 7858947

www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
€ 49,- m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN, LIJM
EN GEHEEL GELEGD

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6208263
414001-4.1  LOK. 3    PGK Midden-Delfland
1080 x 1590 mm
15-1-2014
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Uw ogen in 
vertrouwde handen
Meer dan vijf jaar geleden opende Martin de deuren van zijn eigen optiek: Ottica Eye Fashion in 
Schiedam. Inmiddels zijn er drie vestigingen in Rotterdam. Naast de optiek importeert hij trendy 

brilmonturen uit Amerika die hij vervolgens distribueert via andere opticiens. 

EEN AFSPRAAK IS NIET 
NODIG, LOOP VOORAL 
EEN KEER BINNEN

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

RUIME KEUZE IN 
BRILMONTUREN EN LENZEN
Ottica Eye Fashion beschikt over een uitgebreide keuze 
in brilmonturen; een mix van bekende modemerken en 
bijzondere brillenlabels van internationale ontwerpers.

SERVICE EN VAKMANSCHAP
Optische hulpmiddelen zijn eveneens te koop bij de 
optiek. “Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we 
ook mensen met specifieke oogproblemen helpen.”
 
MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
“Samen met collega-ondernemer mevrouw M. Wigmans 
zet ik me in voor Stichting J&S Projecten in Schiedam. 
Vanuit deze stichting koppelen we jongeren met een 
problematische achtergrond aan ouderen die een 
helpende hand kunnen gebruiken.”
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

De Brauwweg 46, Schiedam 
06-52578303  |      @beauty.bydaisy_official

Wat wil jij verbeteren aan jouw huid?
Informeer naar het behandelplan dat bij je past!

Daisy heet je van harte welkom in haar salon Beauty by Daisy op 
De Brauwweg in Schiedam. Haar salon is gevestigd in de Basic fit en er 
hangt altijd een gezellige sfeer. Haar klanten komen dan ook terug vanwege  
de gastvrijheid en persoonlijke aandacht. 

Skinboosters
• Huidverbetering met natuurlijke ingrediënten zoals 

hyaluronzuur, actief voedende stoffen en 
antioxidanten.

• Zijn er voor het gezicht, decolleté, het lichaam 
en het haar.

Microneedling
Tijdens een microneedling behandeling worden met 
een speciaal apparaat zeer fijne naaldjes in de huid 
gestempeld. Op deze manier ontstaan er kleine 
kanaaltjes in de huid. Hierdoor wordt de huid sterker, 
soepeler, egaler van kleur en zelfs weer dikker.

Cryolipolise
Heb je last van lichaamsvet dat je met sporten of 
diëten maar niet weg krijgt? Dan is vetbevriezing de 
oplossing! Tijdens deze behandeling, ook wel bekend 

als cryolipolyse, wordt het lichaamsvet bevroren en vervolgens 
op een natuurlijke wijze door het lichaam afgevoerd.

Fibroblasting
De Fibroblast behandeling is een ooglift zonder snijden die 
slechts dertig minuten duurt. De resultaten zijn spectaculair. 
Het resultaat van de behandeling is blijvend uiteraard, maar 
de natuurlijke huidverslapping en veroudering blijven wel 
doorgaan. 

ERVAAR 

HET ZELF! 
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COLUMN/FEMKE VAN DE KREEKE

Femke van de Kreeke, huidtherapeut

Laan van Bol’Es 3a, Schiedam

085 - 043 24 54

Overmatig zweten

 Zweetpoli
  U kunt zich eenvoudig laten behandelen voor overmatig zweten met behulp 
van Botox of de 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 dé defi nitieve methode voor de 
behandeling van okselzweet.
 
 Hoe werkt de miraDry?
  Er worden geen agressieve chemicaliën of gifstoffen gebruikt. Ook hoeft er 
niet gesneden te worden waardoor er nauwelijks hersteltijd nodig is. Het 
miraDry systeem geeft gedoseerde energie af waar de okselzweetklieren zich 
bevinden, waardoor de zweetklieren in de oksel verhit worden totdat ze stuk 
gaan. Zweetklieren die geëlimineerd zijn komen nooit meer terug en groeien 
ook niet opnieuw aan.
 
 Het resultaat?
  Het resultaat is snel merkbaar, u kunt binnen enkele weken na de 
behandeling zweetvermindering verwachten. MiraDry heeft alleen 
effect op de zweetklieren die zich in de oksel bevinden. 
Compensatiezweten treedt daarom niet op.
 

Miljoenen mensen hebben er last van: overmatig zweten, ook wel 
hyperhidrose genoemd. De productie van zweet is dermate hoog dat 
zweetplekken onder de oksels of onaangename geurtjes kunnen zorgen 
voor veel ongemak in het dagelijks leven. Daarnaast kan overmatig 
zweten activiteiten bemoeilijken, zoals autorijden (door een glippend 
autostuur) of handen schudden.

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de 
overtuiging dat sommige routinematige 
behandelingen effi ciënter kunnen in een 

gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.

 Door de communicatielijnen kort te houden 
en de behandeltrajecten zo effi ciënt en 

doelmatig mogelijk te laten verlopen, heeft 
Ceulen Klinieken korte wachttijden.  

Bij de dermatologen kunt u terecht voor de 
behandeling van spataderen, aambeien, 

huidkanker, moedervlekken en alledaagse 
huidproblemen. 

De huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in de 
medische behandeling van acne en oedeem, 

laserontharing, huidverbetering met chemische 
peeling en laserbehandeling van onder andere 

ontsierende bloedvaatjes en pigment.

In het Cosmetisch centrum bieden 
onze specialisten cosmetische behandelingen 
aan zoals ooglidcorrectie, miraDry behandeling 

tegen overmatig zweten en anti-
rimpelbehandelingen met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

Tot

€8000,-
Korting op een 

C-Klasse 

Limousine

Tot

€9000,-
Korting op een 

C-Klasse 
Estate

CLA Sport Edition Limited
Een uitdagend uiterlijk dat is wat de CLA Sport Edition Limited kenmerkt. De Sport Edition Limited Coupé 
is al leverbaar vanaf 36.995,- en de CLA Shooting Brake Sport Edition Limited vanaf 37.495,- beide met 
een voordeel van ruim 5.000,-. Het sportpakket bestaat onder anderen uit AMG line met lederen stuurwiel, 
18” vijf-dubbelspaaks AMG-velgen, LED-koplampen, zitcomfortpakket, achteruitrijcamera, actieve parkeer-
assistentie en meer. Vraag nú een proefrit aan met deze droomauto op onderstaand web-adres.

Giga Deals op voorraad C-Klasse.
Comfort is key bij deze C-Klasse Estate en -Limousine, comfort in zitpositie en rijervaring maar ook 
in de zin van gemak. Met de integratie van uw smartphone word het bedienen van allerlei systemen 
kinderspel en natuurlijk denkt de auto ook zelf met alle ingebouwde Intelligent Drive Systemen!

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

Adv. 1-1 pag. E-Klasse BRUIST.indd   1Adv. 1-1 pag. E-Klasse BRUIST.indd   1 08-09-2020   15:1908-09-2020   15:19

25



STUCADOOR 
NODIG?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar 
info@reneverhagenschilderwerken.nl

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 
SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!

Weer een gladde wand?

STUCADOOR 
NODIG?

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

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

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

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

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stuken
Vervangen van kozijnen

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

 
‘De klant is koning’

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

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

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

 

Verschillende soorten stucwerk
• Glad stucwerk
• Sierpleister 
  (spachtelputz, rustiekputz of granol)
• Schuurwerk
• Spackspuitwerk
• Behangklaar stuken
• Sausklaar stuken
• Tegelklaar stuken

Er zijn verschillende redenen waarom u 
kiest voor stucwerk. In de eerste plaats 
geldt het als fi nishing touch van uw 
ruwe muur of plafond en zorgt een fraaie 
afwerklaag voor een mooie uitstraling van 
wanden en plafonds. In de tweede plaats 
kunt u voor stucwerk kiezen, omdat het 
de thermische isolatie bevordert en het 
een brandvertragende en vochtwerende 
werking heeft.

MAASSLUIS  |  010-5928139
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

Wil je weten wat René voor je kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.
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1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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Gemaakt van bijproducten.  
Gebruikt geen water in productie. 
Recyclebaar. Wasbaar op 60°C.  
100% Harmolan. PFC-vrij.  
OEKO-TEX®-gecertificeerd.

Wonderland lanceert 

RECYCLEBAAR TEXTIEL
Goed voor jou. Goed voor het milieu.

www.wonderlandbeds.com

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

Wonderland lanceert 

RECYCLEBAAR TEXTIEL
Wonderland Beds of Norway, lanceert een nieuwe lijn 
van recyclebaar textiel gemaakt van restproducten. 
Hiermee zet Wonderland een belangrijke stap in haar 
streven om de ecologische voetafdruk te verkleinen 
bij het produceren van boxsprings van hoge kwaliteit.

Wonderland wil toonaangevend zijn
in de beddenindustrie. Het Noorse 
bedrijf ontwikkelt bedden met een 
lange levensduur waarvan onderdelen 
kunnen worden vervangen, gerecycled 
of hergebruikt. ’Het feit dat we recycle-
baar textiel voor onze boxsprings 
gebruiken, is een grote stap in de 
goede richting’, zegt Wonderland 
marketingmanager Kurt Arild Dahle.

Lange houdbaarheid
Wonderland werkt actief aan het vinden 
van productiemethoden die bijdragen 
aan een langere levensduur van de 
bedden en materialen die kunnen 
worden gerecycled. Het nieuwe, 
recyclebare textiel is een duurzaam 
en exclusief OEKO-TEX®-gecerti� ceer d 
textiel. Door de productie en verwerking 
op lagere temperatuur wordt er minder 
energie gebruikt. Ook hoeft bij het 
produceren van het speciale textiel geen 
water meer gebruikt te worden. De stof 
kan op 60°C worden gewassen. 

Noors design en kwaliteit
Wonderland produceert sinds 1969 
bedden in het Noorse Åndalsnes. 
’We richten ons op het doorgronden van 
de menselijke behoefte aan goede slaap 
en wat het lichaam nodig heeft om 

goed te kunnen herstellen. Ons doel 
is om bedden te maken die compro-
misloos zijn in kwaliteit,  bijdragen aan 
een goede nachtrust en tegelijkertijd 
bijdragen aan een duurzamere samen-
leving’, zegt Dahle.

Wonderland produceert bedden 
van Noorse kwaliteit, in Åndalsnes 
in Romsdalen. We richten ons op 
het doorgronden van de menselijke 
behoeft e aan goede slaap en wat het lichaam 
nodig heeft  om goed te kunnen herstellen. 
Wonderland wil de wereld helpen beter te 
slapen. Het is onze taak om de beste bedden 
op te maken. 

Meer informatie? 
Wonderland Export Sales Manager:
Edwin de Mol
0612691186
edwin.de.mol@wonderlandbeds.com

’Wonderland bekommert 
zich, om mij, om hoe ik 

slaap, om onze planeet.’
Rannveig Aamodt, 

Slaapambassadeur voor 
Wonderland

www.wonderlandbeds.com

Gemaakt van bijproducten.  
Gebruikt geen water in productie. 
Recyclebaar. Wasbaar op 60°C.  
100% Harmolan. PFC-vrij.  
OEKO-TEX®-gecertificeerd.

Wonderland lanceert 

RECYCLEBAAR TEXTIEL
Goed voor jou. Goed voor het milieu.

www.wonderlandbeds.com

 Wonderland lanceert 
RECYCLEBAAR TEXTIEL 
 Wonderland Beds of Norway, lanceert een nieuwe lijn van 
recyclebaar textiel gemaakt van restproducten. Hiermee 
zet Wonderland een belangrijke stap in haar streven om 
de ecologische voetafdruk te verkleinen bij het produceren 
van boxsprings van hoge kwaliteit.

Wonderland wil toonaangevend zijn in de bedden-
industrie. Het Noorse bedrijf ontwikkelt bedden met een 
lange levensduur waarvan onderdelen kunnen worden 
vervangen, gerecycled of hergebruikt. ’Het feit dat we 
recyclebaar textiel voor onze boxsprings gebruiken, is 
een grote stap in de goede richting’, zegt Wonderland 
marketingmanager Kurt Arild Dahle.

  Lange houdbaarheid
  Wonderland werkt actief aan het vinden van productie-
methoden die bijdragen aan een langere levensduur 
van de bedden en materialen die kunnen worden 
gerecycled. Het nieuwe, recyclebare textiel is een 
duurzaam en exclusief OEKO-TEX®-gecertifi ceerd textiel. 
Door de productie en verwerking op lagere temperatuur 
wordt er minder energie gebruikt. Ook hoeft bij het 
produceren van het speciale textiel geen water meer 
gebruikt te worden. De stof kan op 60°C worden gewassen. 

  Noors design en kwaliteit 
 Wonderland produceert sinds 1969 bedden in het Noorse 
Åndalsnes. ’We richten ons op het doorgronden van de 
menselijke behoefte aan goede slaap en wat het lichaam 
nodig heeft om goed te kunnen herstellen. Ons doel is 
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Exclusief verkrijgbaar bij:
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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 

Partiële prothese

 De partiële prothese kan ook het uiterlijk van uw gebit verbeteren. Bovendien 
wordt met een partiële prothese voorkomen dat uw andere natuurlijke tanden 
scheef gaan staan of verplaatsen. Afhankelijk van het gebruikte materiaal wordt 
een partiële prothese ook wel plaat- of frameprothese genoemd. 

 Materiaal 
 Volledige protheses worden gemaakt 
van acryl (plastic). Partiële protheses 
kunnen ook van acryl worden gemaakt 
(plaatprothese). We kunnen ook een 
combinatie van acryl en metaal 
gebruiken, dit heet een frameprothese. 
De frameprothese is beter vast te zetten 
en is minder omvangrijk.  

 Schoonmaken 
 Als patiënt speelt u zelf een grote rol bij het succes van een partiële 
gebitsprothese. Het is extra belangrijk dat u uw eigen tanden en kiezen 
goed reinigt met een tandenborstel, ragers en tandenstokers.  

  Tips  
 • Reinig de prothese dagelijks.
• Gebruik hiervoor speciale reinigingsmiddelen en een (prothese)borstel.
• Spoel de prothese goed af voor u deze terugplaatst in uw mond.
• Maak uw prothese schoon in een bakje water of boven de wasbak, 

met daarin een handdoekje, dan is de kans op beschadiging bij 
vallen klein.

• Als u uw prothese niet in de mond hebt, bewaar 
deze dan ‘s nachts in schoon water, voor langere 
tijd uit de mond dan schoon en droog bewaren.

• Poets uw kaak en tong met een
zachte tandenborstel. 

Als een aantal tanden of kiezen ontbreekt, kan een gedeeltelijke 
(partiële) prothese worden toegepast. Deze zorgt ervoor dat u beter 
kunt kauwen en spreken. 

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. Voor een volledige prothese 
heeft u géén verwijzing nodig van een 

tandarts, voor een partiële prothese wél. 

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

BLOEMEN-
BINDERIJ 
SANDRA

DADELTAKKEN
Oktober is de woonmaand. Nu de 
dagen korter worden en buiten de 
temperatuur daalt, is dit het ideale 
moment om je huis gezellig en 
sfeervol te maken. Helemaal hot op 
dit moment zijn de dadel takken. 

Je kunt ze heel mooi decoreren op 
kruiken vazen en schalen.

Wij decoreren ze vaak met de vazen 
en kruiken van Brynxz!

Dr. Wiardi Beckmansingel 7
Vlaardingen / T 010 434 19 01
Info@bloembinderijsandra.com 
WWW.BLOEMBINDERIJSANDRA.COM

  Gekrulde   
wimpers?

www.schoonheidssalonjoy.nl
Gruttostraat 3, Maassluis
Dr. Abraham Kuyperstraat 21, Vlaardingen
06-39506859  |  amberdewaard@hotmail.com

Bij een een lashlift 
worden de wimpers 

gekruld voor 6 tot 
8 weken. Ook voor 

gellak in alle mogelijke 
kleuren kun je terecht bij 

Schoonheidssalon Joy.
Nieuwsgierig? 

Kijk eens op de site!

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #ANDERHALVEMETER

Houd vol, houd
anderhalve meter afstand.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

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

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

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

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

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

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

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

info@blox.sale  |  www.blox.sale

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

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

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

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

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

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

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


