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Loewe bild 3.55 | €2.399,De Loewe bild 3.55 wordt vervangen door de Loewe bild i.
Door deze verandering verkopen wij de Loewe bild 3.55 tegen een gereduceerd tarief.
Vragen over dit product of meer informatie?
Neem contact met ons op dit kan telefonisch via 088-2204310
of stuur een e-mail naar info@lyd.nl

facebook
@lydaudiostudio
In november heeft lyd haar showroom in Eindhoven volledig

De Loewe bild i | €2.699,Dit is de nieuwste oled televisie van Loewe. De Loewe bild i kenmerkt zich door een
zacht design en exclusief materiaal. De met stof beklede achterwand zorgt voor een
bijzonder elegant en waardevol achteraanzicht. Kortom een perfect design, goede
kwaliteit
en
de nieuwste
technieken.
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vernieuwd. In maart 2022 zetten wij deze vernieuwing door

instagram

in onze showroom te Rotterdam.

@lyd.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen?

www.lyd.nl

Volg ons dan op Instagram @lyd.nl

info@lyd.nl

bergse dorpsstraat 113
3054 gc rotterdam

aalsterweg 68
5615 cs eindhoven
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Geniet van de beste
kwaliteit vlees,
vleeswaren, vers
bereide maaltijden
en soepen
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Hopelijk hebben jullie het jaar, op welke manier dan ook, feestelijk met jullie geliefden af
kunnen sluiten. En zijn jullie, net als ik, klaar voor een wat ‘normaler’ 2022. Wij vinden het nog
steeds heel fijn om te horen en te lezen dat Brand New Magazine, zowel print als online, voor
wat afleiding zorgt. En daar gaan wij dankzij deze mooie ondernemers en jullie, onze lezers,
graag mee door.
De Zuid-Hollandse ondernemers, winkels en bedrijven in ons magazine houden, ondanks
alle maatregelen, hun hoofd boven water en gaan vol enthousiasme door. Dus steun ze: ga
(conform de RIVM maatregelen) langs, bestel via hun site een mooie winterse outfit, haal die
heerlijke maaltijd af of laat deze thuisbezorgen. Kruip daarna lekker onder een dekentje bij
de openhaard en geniet met een warm kop thee, of een mooi glas wijn, van deze bomvolle
wintereditie. Alweer nummer 18, waar ons team met veel plezier aan heeft gewerkt en ik als
uitgever weer super trots op ben.

Uitgever
Marjolein Entrop
Redactie
Mariska Brook
Medewerkers
Olivier van Langeveld
Vormgeving
The Dare Company
Drukkerij
PreVision
Oplage
30.000 ex.
Adverteren?
Bel Marjolein Entrop
06 - 51836051
Verspreiding
Via toonaangevende winkels, hotels,
restaurants, wellnesscentra, golfbanen e.d.
Adres
Veluwemeerplantsoen 59
2652 JD Berkel en Rodenrijs
marjolein@brandnewmagazine.nl
info@brandnewmagazine.nl
www.brandnewmagazine.nl

Zoals ons interview met de leuke en openhartige Shownieuws presentatrice en Expeditie
Robinson deelneemster Dyantha Brooks, wie we het hemd van haar lijf mochten vragen. “Je
moet gewoon niet te trots zijn om te leren. En ik ga altijd van mijn eigen kracht uit.” Winnares
van de ‘Strong Woman Award’ Fidan Ekiz maakte ook tijd voor ons. “Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Presentatrice, talkshowhost, documentairemaakster,
correspondent, columniste, regisseur, opinie-, radio- en mediamaker, wat kan deze journaliste
met een uitgesproken onderbouwde mening, niet?
Doe inspiratie op met onze eyecatchers; pagina’s boordevol met beauty, parfums, huidverzorgingsproducten, lederwaren, woonaccessoires en veel meer. Mooi om te lezen dat als
je senioren geliefden niet meer thuis kunnen blijven wonen, de zorgvilla’s Huize ten Berghe in
Rotterdam of Huize Dijckwegh in Naaldwijk de liefdevolle oplossing zijn. Neem even me-time
en verwen je huid met de nieuwe Doctor Babor Power Serum Ampoules. En ben je toe om even
lekker bij te tanken? Boek dan een weekendje weg in het nieuwe boetiekhotel Villa Wanrooy in
Doetinchem waar je heerlijk in de watten wordt gelegd. Of geniet van een winterse getaway in
een luxe vakantiewoning aan de kust of een gloednieuwe houten design lodge midden in het
bos van Roompot.

Enjoy Life,
Marjolein
P.S. Wij zijn alweer druk bezig met onze lente editie. Wil jij
ook met jouw bedrijf in ons volgende nummer staan? Neem
dan contact met ons op, om te kijken wat we met elkaar
kunnen doen.
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AROMATHERAPY ASSOCIATES

DEEP RELAX CANDLE

Maak kennis met de natuurlijke en luxueuze geurkaarsen van Aromatherapy
Associates. Brand de kaarsen met meer dan 40 uur aan ontspannende,
verkwikkende en fijne geuren om de zintuigen

INVERNO SCENT

te verrassen. De deep relax kaars heeft met

A PIECE OF LOVE
(SANDELHOUT)

een rustgevend en geruststellend effect op de

Culinair genieten
met de producten
van Rien Bezooijen

een mix van vetiver, kamille en sandelhout
zintuigen. €60,50 | www.babassu.nl

Vul jouw kamer met deze heerlijke
luxe geurkaars. A Piece Of Love is een
liefdevolle scent met een rijke en sensuele
geur van aards en licht kruidig sandelhout.

C U I S I N A R T

Het creëert positieve vibes en stimuleert

4 IN 1 DRAADLOZE WIJNOPENER

het fysieke en mentale welzijn. €44,50

Open zonder enige moeite je favoriete wijnflessen, met zowel

www.invernoscent.com

natuurlijke als synthetische kurken. Bevat een capsulesnijder en
een beluchter om de wijn te oxideren voor het serveren. Een
vacuümpomp met datumaanduiding is ook inbegrepen. Na 2,5
uur opladen opent de wijnopener ongeveer 50 flessen.
€79,90 | www.cuisinart.nl

KAAT STIEBER - MADE IN HOLLAND
‘Made in Holland’ is een bundeling van Kaat’s meest
iconische werken van de afgelopen 4 jaar. Daarbij is de 17e

Minder vlees is goed,
beter vlees is beter!

-eeuwse schilderkunst van de oude meesters haar grootste
inspiratiebron. De serene schoonheid van het klassieke dat
tot uiting komt in haar gelaagde beelden wordt afgewisseld

Bij Rien Bezooijen begint het nieuwe jaar pas echt!

door verassende surrealistische elementen. €55,Verkrijgbaar via: www.bol.com & www.kaatstieber.com
(alleen via haar eigen website zijn de boeken gesigneerd)

INVERNO SCENT
SWEET MEMORY

OH MY FOODNESS!  SABINE KONING

(ORIENTAL BOUQUET)

Onweerstaanbare

Sweet memory is een frisse en vrolijke

zonder concessies. In navolging van haar eerste

scent. Een mix van fruitige en bloemige

kookboek komt foodie en guilty pleasures-

geuren laten je gedachten verdwalen

koningin Sabine Koning met een nieuw boek

naar een tuin vol herinneringen. De

vol échte lekkernijen. In Oh My Foodness! vind

combinatie van de geuren geven een

je 50 recepten waarin geen concessies worden

luxe touch aan de scent. €34,95

gedaan. €20,99 | Verkrijgbaar in boekhandel

guilty

pleasure-recepten

Een fondue- of gourmetavond, een culinair diner of een
uitgebreide borrelavond, wij helpen u graag. Maak uw keuze
uit ons uitgebreide assortiment van de mooiste vleesproducten
zoals wild, rund, kalf, varken en lam. Ook kunt u bij ons oven- en
panklare gerechten bestellen en diverse verse schotels, salades en
tapas.
Wij hebben diverse mogelijkheden voor bijzondere gelegenheden.
Mocht u speciale wensen hebben laat het ons weten.
Kortom, u zorgt voor de sfeer en wij zorgen voor het lekkere eten.

Wij wensen iedereen een gezond 2022!

www.invernoscent.com
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ROYAL
K I S S
VOLUME

G E L

LANCÔME

L'ABSOLU ROUGE

OOLABOO

SMART AESTHETICS
NO WRINKLE SERUM

DRAMA INK

KIS Volume Gel is een gewicht-

Het serum maakt de huid voller, verstevigt

Ontdek L'Absolu Rouge Drama Ink,

loze alcoholvrije volume-gel

en vult rimpels voor een zichtbaar jongere

de semi-matte, vloeibare lipstick by

voor superhoudbaarheid van

uitstraling. De huid wordt compacter, is

Lancôme. Hul je lippen in één keer in

kapsels met ongekende sty-

gelift en rimpels worden minder zichtbaar

een intense kleur met L'Absolu Rou-

lingmogelijkheden.

Transfor-

in gezicht, hals- en decolletégebied. Voor

ge Drama Ink: een emulsie die twee

meert fijn, slap haar tot een

diegenen die Botox en/of filler injecties

keer meer gepigmenteerd is maar

volumineuze, stevige bos haar

gebruiken, kan het SMART aesthetics serum

vier keer lichter dan een traditionele

– zonder product build-up.

gebruikt worden als ondersteuning.

lipstick. €36,95 | www.douglas.nl

€15,90 | www.kis-haircare.nl

€79,95 | www.oolabooshop.com

HANNAH
OXYS GENES
Zuurstof is letterlijk van levensbelang, ook voor je huid.
Met hannah Oxys Genes geef je de huid een pure en
intensieve zuurstofboost, waardoor deze gezonder
wordt, steviger voelt en er heerlijk fris en doorbloed
uitziet. Het is letterlijk een verademing voor iedere huid
die behoefte heeft aan een hernieuwde vitaliteit en een
intens stralende teint! €72,- (30ml) | www.hannah.nl

K AYA L I
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MEDIK8  EYES & LIPS MICELLAR CLEANSE

EDEN JUICY APPEL | 01

Eyes & Lips Micellar Cleanse bevat de kracht van

Eden Juicy Appel | 01, de negende

micellaire reiniging om effectief langdurige make-up te

toevoeging aan de KAYALI collectie,

verwijderen. Daarnaast worden de wimpers en de huid

bestaat uit een mix van rode appels,

geconditioneerd en verzacht. De kracht van traditioneel

zoete bessen en frisse bloemige noten.

micellair water in combinatie met een olieachtige reiniger

Gegoten

zorgen voor superieure verwijdering van make-up.

juweelvormige glazen fles.

€26,95 | www.medik8.nl

€96,- (100ml) | www.iciparisxl.nl

BRAND NEW MAGAZINE

in
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OLAPLEX  NO.3 HAIRPERFECTOR
De Olaplex No.3 Hairperfector is een thuisbehandeling die
beschadigd haar weer herstelt! Door het stylen, föhnen en
verven van het haar, raakt het haar beschadigd. Olaplex

DELILAH
Op de Coolsingel en de Korte Lijnbaan in Rotterdam heeft Parfumerie
La Bourse begin dit jaar beide winkels compleet verbouwd!
Ook het assortiment is uitgebreid, naast alle grote merken zoals
Chanel, La Prairie, Sisley, Sensai en Dior verkoopt La Bourse nu ook het
fantastische merk Tom Ford!
La Bourse is tevens gespecialiseerd in producten die in staat zijn
verschillende huidaandoeningen - denk aan acné, pukkels of
grove poriën - op een zeer doeltreffende manier te behandelen.
Vanzelfsprekend hebben wij door onze jarenlange ervaring en de
trainingen die onze specialistes regelmatig volgen alle kennis in huis.

COLOUR INTENSE
CREAM LIPSTICK
Dompel je lippen onder in een rijke
kleurervaring met Delilah’s Colour Intense
Cream Lipstick. Deze luxueuze lippenstift
voelt zacht en romig aan en heeft een
zijdeachtige, matte finish. De formule
is verrijkt met sferische polymeren (een
molecuulsoort) en vitamine E, ingrediënten
die de lippen voorzien van bescherming
en

zorgen

voor

een

vederzachte

applicatie. €30,- | www.babassu.nl

Uiteraard bent u voor een mooi cadeau voor uw geliefde of voor uzelf
ook van harte welkom, zowel in onze winkels als online, alles wordt
schitterend verpakt!

is de perfecte hulp om je haar weer in topconditie te
brengen! €32,50 | www.olaplex.nl

GERMAINE DE CAPUCCINI

I M P E R A T I V E
Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om zulke mooie lange
wimpers te krijgen. Een echte must in je dagelijkse make-uproutine. Goed sluiten na gebruik. Uiterst romig en voedend.
Met Shea Butter en Carnauba, rijke, natuurlijke wassen die de
wimpers zacht maken en beschermen. €27,20 | De producten
zijn exclusief te verkrijgen bij een Germaine de Capuccini
schoonheidsspecialiste waar u ook steeds terecht kan.

J U S B O X

CHEEKY SMILE EDP

20 TOT 70% KORTING

V-Monkeys werkte voor Cheeky Smile samen
met parfumeur Dominique Moellhausen om

OP BIJNA AL UW
AANKOPEN!

de acid house beats om te zetten in een
moleculaire cocktail van vreugde en geluk,
dankzij de aantrekkelijke geuren Iso E
Super, Amber Core, Amber Extreme en
Cashmeran. €180,- (78ml)

Coolsingel 54 | Rotterdam Korte Lijnbaan 24 | Rotterdam

www.parfumerielabourse.nl

Verkrijgbaar bij de Bijenkorf

COSTUME NATIONALE

SUPERGLOSS

SUPERGLOSS; de mooiste en meest rode
bloem in de tuin van Eden. De roos springt
in het oog met een intens en verleidelijk
dieprood. De olfactorische weelde van rood
fruit omhult en speelt met de intieme tonen van
lelietje-van-dalen en de delicate essenties
van oranjebloesem. €100,- (100ml)
Verkrijgbaar bij de Bijenkorf
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ABSOLUTION
LE L AIT PEAU DOUCE
De biologische bodymilk Le Lait Peau Douce van
Absolution geeft uw huid precies wat deze nodig heeft:
zachtheid, souplesse, comfort. En een heerlijk frisse
geur. Zelfs de meest gevoelige huid knapt op van deze
voedende bodymilk! €30,80 | www.absolution.nl/
salon-locator/
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SENSAI
SILKY PURIFYING

SENSAI - 12 HOLIDAY GIFTS

SENSAI  ABSOLUTE SILK
MICRO MOUSSE TREATMENT

SENSAI

DOUBLE CLEANSING SET

Deze nieuwe state-of-the-art verzorgingsbehandeling

TOTAL EYE TREATMENT

Alles voor een prachtige huid in één

geeft de huid dankzij de verzorging met koolzuur een

Een jeugdige gelaatsuitdrukking wordt in de

verpakking. Met de cosmeticaset Sensai

volledig nieuwe impuls. En die begint onmiddellijk na

eerste plaats gecreëerd door

Silky Purifying Double Cleansing Set kan

het gebruik met uw activiteiten. €172,30 | www.sensai-

een open blik. SENSAI biedt met

je jezelf plezier doen, of je naaste als je

cosmetics.com

TOTAL EYE TREATMENT een 'eye-

hem cadeau geeft. €61,99

opener'. Het innovatieve concept

www.sensai-cosmetics.com

is gebaseerd op koelende en

Verwen jezelf of je dierbaren bij een bijzondere gelegenheid of op elk

SENSAI  CELLULAR PERFORMANCE

moment met deze speciale selectie van de meest begeerde gezichts- en

verwarmende impulsen. Ze werken
op tegengestelde maar synergetische

lichaamsverzorging en make-up producten van SENSAI. Deze exclusieve

INTENSIVE HAND TREATMENT

set is geïnspireerd door Kirie, de Japanse papierknipkunst en ontworpen

Sensai Cellular Performance Intensive Hand

positief te veranderen. €232,20

met unieke, schilderachtige motieven van de Japanse natuur en de vier

Treatment handcrème zorgt voor zijdezachte

www.sensai-cosmetics.com

jaargetijden. Laat u verwennen door deze exclusieve collectie en geniet van

handen, zelfs als het vriest! Met de Performance

SILK SKIN. €250,- | www.sensai-cosmetics.com

Intensive Hand Treatment van Sensai ervaart u de

manieren om gezichtsuitdrukkingen

perfecte anti-aging verzorging in elk jaargetijde.
Deze intensief voedende crème trekt snel in en

SENSAI  BRONZING GEL
De briljante SENSAI BRONZING GEL, die uniek is, zowel
wat betreft de textuur als de finish. De formule is nu nog lichter.
Gewichtsloos verzorgt de gel de huid nu met een hoger

SENSAI

verzorgt uw handen, nagels en nagelhuid. €101,89
www.sensai-cosmetics.com

CELLULAR PERFORMANCE

BASISDOUBLE
MOISTURE TRIAL SET

SENSAI

De perfecte set om kennis te maken

CELLULAR PERFORMENCE CREAM SAHO SET

met

van

De Cellular Performence Cream Saho Set van Sensai wordt geleverd met het

SENSAI: dubbele reiniging en dubbele

hele verzorgingsritueel dat de huid nodig heeft om eindelijk weer te stralen.

hydratatie. Eerst wordt de huid gereinigd

De dubbele reiniging bevrijdt het gezicht intensief van vuil en make-upresten.

Deze licht gouden basis versmelt met de huid als vloeibaar

met de CLEANSING OIL en de

€150,20 | www.sensai-cosmetics.com

licht en vormt een uitstekende ondergrond voor een perfecte

CREAMY SOAP. Daarna wordt de huid

foundation. Zijn vochtinbrengende formule zorgt ervoor dat de

intensief gehydrateerd met de LOTION

make- up er fris uit blijft zien en de foundation urenlang goed

II. Ten slotte zorgt de EMULSION II voor

blijft zitten. Een zachte parelglans laat de huid er gladder uitzien

een voedingsrijke toevoer van vocht.

en van binnenuit stralen. €51,47 | www.sensai.nl

€102,97 | www.sensai-cosmetics.com

vochtgehalte (70%!). De gel verbindt zich direct met de huid en
geeft een fris gevoel. €40,98 | www.sensai-cosmetics.com

SENSAI GLOWING BASE

het

unieke

Saho-ritueel

S E N S A I

WRINKLE REPAIR ESSENCE
Sensai Cellular Performance Wrinkle Repair
Essence vermindert duidelijk de tekenen van

S E N S A I TO TA L F I N I S H
Na de twee vloeibare LUMINOUS SHEER - en FLAWLESS SATIN FOUNDATIONS wordt het bij SENSAI nu iets ‘compacter’. De versie TOTAL FINISH is al jaren een bestseller onder de poederfoundations. Ook de nieuwe uitvoering zal deze sterke positie
duurzaam verdedigen. €64,- | www.sensai-cosmetics.com

20

BRAND NEW MAGAZINE

huidveroudering. Dit is mogelijk dankzij de
unieke werking die de collageenhuishouding
tijdens haar gehele cyclus ondersteunt.
Ontwikkeld ter bestrijding van diepere lijnen en
rimpels, zorgt de essence voor een zichtbaar
stevigere en zijdeachtig gladde huid.
€180,- (40ml) | www.sensai.nl

SENSAI - TOTAL LIP GLOSS
SENSAI TOTAL GLOSS is sinds kort 'de finishing
touch' op de TOTAL LIP TREATMENT en op onze
lippen. Deze neutraal gekleurde lippenverwenner
hult de mond in een zachte gloed en geeft
haar direct extra volume.
De delicate touch van roze
en gouden parels geeft de
lippen meer uitstraling en een
verleidelijke glans. €47,27
www.sensai-cosmetics.com
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COLOR WOW
R A I S E T H E R O OT
Color

Wow

Thickening

+

Raise
Lift

The

Roots

is

ideaal

Spray

als je last hebt van plat haar. De unieke
formule zorgt ervoor dat het haar de
hele dag volumineus blijft. De spray is zo
ontwikkeld dat hij het haar niet onnodig
verzwaart. €22,95 | www.iciparisxl.nl

B E A U T Y B L E N D E R

MORE POWER

L I L A C

De limited-edition Beautyblender Lilac is er om in één

FOR INSTANT RESULTS

oogopslag verliefd op te worden. De Beautyblender
Lilac is licht paars van kleur en
is gemaakt van hetzelfde exclusieve materiaal als de Original Beautyblender make-up
spons. €19,95 | Verkrijbaar
bij ICI PARIS XL NL, Douglas

+ 86% bevestigt een direct
gehydrateerde huid*

OLAPLEX - NO.4P BLONDE

- 6% minder diepe rimpels
binnen één week**

ENHANCER TONING SHAMPOO
Olaplex No.4P Blonde Enhancer Toning
Shampoo is de eerste zilvershampoo voor
beschadigd haar van Olaplex! Deze
shampoo is ideaal voor licht tot medium
blond haar, highlights en grijs haar. De

DERMACOSMETICS

Olaplex No.4P bevat paarse pigmenten

LCARNOSINE ANTIA.G.E.

die gele en oranje ondertonen in het haar

EYE BALM INTENSE

neutraliseren. €32,95 | www.olaplex.nl

DERMACOSMETICS L-Carnosine Anti-A.G.E. Eye Balm
Intense vertraagt het glycatieproces en stimuleert de
huideigen collageenproductie. Donkere kringen onder

DOCTOR BABOR

de ogen, wallen en rimpels lijken verminderd. Geschikt
voor gevoelige huid. €53,99 | www.douglas.nl

Met de DOCTOR BABOR Power
Serum Ampoules Hyaluronic Acid
breekt een nieuw ampullentijdperk
aan! Deze powerkuur bevat 8D
hyaluronzuren en een tripeptide voor
directe hydratatie en opvulling.
OUT NOW!
www.babor.nl

LIFTING CELLULAR DUAL

FAC E L I F T S E R U M

Het lifting-duo bestaande uit
serums dient ter optimalisatie
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COLOR WOW

van een jeugdig gezichtsovaal:

DREAM COAT FOR CURLY HAIR

Een meer verstevigd, gladder,

De Color Wow Dream Coat is er ook de

geherdefinieerd kin- en hals-

curlies: Color Wow Dream Coat voor

gebied en een opgevuld, opgetild

krullend haar! Het haar wordt

wangen- en voorhoofdsgebied.

volledig pluisvrij en de krullen krijgen

De huid ervaart haar persoon-

meer definitie en glans. Ook is het

lijke, kleine lifting, ziet er jeugdig

merk 100% vegan en dierproefvrij.

verstevigd en strak uit. €149,-

Het bevat geen giftige bestanddelen.

www.babor.com

€29,95 | www.iciparisxl.nl

BRAND NEW MAGAZINE

DOCTOR BABOR POWER SERUM AMPOULES
MORE Power, MORE Innovation, MORE Results.

* Zelfevaluatie van 30 proefpersonen, direct na 1e gebruik
**Instrumentele meting na 7 dagen gebruik door 30 proefpersonen
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HYALURONIC ACID – HYDRATING & PLUMPING
Directe hydratatie bij een vochtarme huid! Met de innovatieve Hyaluronic
Acid POWER SERUM AMPOULES BABOR presenteert voor het eerst
de kracht van 8D hyaluronzuren. De combinatie van 8 verschillende
hoogmoleculaire, laagmoleculaire en gecrosslinkte hyaluronzuren in
verschillende grootten werkt als een spons met fijne poriën voor de huid.
De stoffen uit de ampullen zorgen voor een betere opname, opslag
en toevoer van vocht in verschillende dieper gelegen lagen van het
bovenste huidoppervlak. De POWER-PLUS: de extra tripeptiden geven
het huideigen “plumping”-systeem een boost en stimuleren de huideigen
hyaluronzuursynthese. De powerkuur overtuigt door een onmiddellijk en
langdurig hydraterend effect. De kuur stimuleert de huideigen productie
van hyaluronzuur, verhoogt het vochtgehalte van de huid en vermindert
rimpels zichtbaar en meetbaar. ‘s Morgens en/of ‘s avonds na de
reiniging op het gezicht aanbrengen en lichtjes inkloppen. Voor een
jeugdig stevige en fris stralende teint.
7 X 2 ML; € 39,00
WWW.BABOR.COM

BABOR

POWER SERUM
AMPOULES
DOCTOR BABOR meets THE AMPOULES: Het
nieuwe ampullentijdperk, dat in elk opzicht een
revolutie teweegbrengt. MEER power, MEER
innovatie en MEER direct zichtbare resultaten met
die nieuwe DOCTOR BABOR POWER SERUM
AMPOULES en hun unieke werkstofconcept! Het
innovatieve concept biedt een nóg efficiëntere

De Superhero onder de Power-ampullen: de HYALURONIC ACID POWER
SERUM AMPOULES! Als revolutionaire vochtbooster bevatten deze en dat is een primeur voor BABOR-ampullen - 8D hyaluronzuren voor
een maximale en onmiddellijke verbetering van de huid. 8 verschillende
hyaluronzuren en tripeptiden dragen bij aan een intensieve hydratatie op
verschillende niveaus, verminderen zichtbaar rimpels en zorgen voor een
maximale hydratatie en opvulling na slechts één keer aanbrengen. 86%
bevestigt een direct gehydrateerde huid met 6% minder diepe rimpels
binnen slechts één week.

werking, ongeacht het huidprobleem. Dit is
te danken aan de nauwkeurige synergie van
zeer krachtige cosmeceutische werkstoffen en
de sterk geconcentreerde actieve power van
de wereldberoemde BABOR-ampullen. Het
resultaat: BABOR’s ampullenrevolutie!

In totaal zes verschillende formules met pure hightech werkstoffen
- hyaluronzuur, peptiden, ceramiden, beta-glucaan, retinol en
vitamine C - bieden na gebruik als 7-daagse kuur zeer innovatieve,
wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor alle huidproblemen
en speciale huidbehoeften. Een andere, nauwkeurig afgestemde cowerkstof versterkt bovendien de werking van elk poweringrediënt om de
resultaten te perfectioneren. Al na het eerste gebruik is het directe effect
zichtbaar. Alle Power Serum Ampoules zijn veganistisch, vrij van geur- en
kleurstoffen en dermatologisch getest. Natuurlijk zijn de producten ook
vrij van synthetische polymeren, siliconen en parabenen.

RETINOL – REFINING & ANTI-WRINKLE
De Retinol POWER SERUM AMPOULES gaan de tekenen van vroegtijdige
huidveroudering zoals lijntjes en rimpels tegen en verbeteren de algehele
huidstructuur. Dit is te danken aan de stabiele retinol en biomimetische TriPeptid-1 en 2D hyaluronzuren. Retinol activeert de huidvernieuwing en
stimuleert de collageensynthese. Tri-Peptid-1 herstructureert het netwerk
van collageen- en elastinevezels tot een gelijkmatige structuur en verhoogt
zo merkbaar de dichtheid en stevigheid van de huid. De effectieve
2-voudig laag- en 2-voudig hoogmoleculaire 2D hyaluronzuren verzorgt
de huid met vocht. Al na het eerste gebruik bevestigt maar liefst 91%
een directe vermindering van fijne lijntjes en rimpels, alsmede een huid
die er gladder uitziet. Na gebruik gedurende één week bevestigt 97%
een fijnere huid. De kuur dient bij voorkeur ‘s avonds na de reiniging
aangebracht te worden. Breng het product niet aan op een beschadigde
huid. Don’t: Gebruik retinol niet langer dan 6 weken en gebruik dit niet
samen met vitamine C op dezelfde dag.
7 X 2 ML; € 39,00
WWW.BABOR.COM
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J. van Doorn B.V. is al sinds 1935 de non-food totaalleverancier
aan de horeca, zorginstellingen en bedrijfsrestaurants.
Service, kwaliteit en kennis van zaken zijn de kenmerken van J.
van Doorn B.V.
In de loop van jaren heeft J. van Doorn B.V. zich uitgebreid tot
een horecaleverancier met een groot scala aan artikelen zoals
porselein, glaswerk, bestek, klein keukenmateriaal en van asbak
tot friteuse.
Wij werken voornamelijk met gerenommeerde merken zoals
Villeroy & Boch, Seltmann Weiden, Schott Zwiesel, Mepra,
AMEFA enz.
Naast specialist in hotelporselein is het bedrijf ook
gespecialiseerd in het bedrukken van logo's. Wij bieden
verscheidende mogelijkheden aan in uw eigen logo bedrukking
op glaswerk, porselein, maar ook op disposables zoals bv. uw
servetten, vetvrij papier of bestekzakjes.

Uw partner in Tabletop,

Graag nodigen wij u uit in onze showroom aan de
Oppermanstraat 33 te Hoogvliet-Rotterdam.

De winterperiode is de ideale tijd om de huid intensiever te behandelen. Bijvoorbeeld met de
TheraPRO Peeling van BABOR. Deze AHA peeling (fruitzuren) lost de kitsubstantie op tussen de
hoorncellen en activeert en stimuleert intensieve regeneratie van de huid. Perfect voor:
• Door leeftijd of uv-veroorzaakte huidstoornissen zoals rimpels, verlies aan elasticiteit,
verminderende huid stevigheid.
• Een vale, matte, vermoeide huid, onzuivere huid, huid met grove poriën, onregelmatige
huidstructuur, pigmentvlekken en onregelmatigheden.
De behandeling kan eenmalig als boost gedaan worden of in kuurverband. De huid krijgt een
frisse, stralende en gladde teint!
Ook is de Deep Skin Bindweefselmassage een favoriete anti-aging treatment. Door de diepe
massage technieken wordt de huid aangezet tot vernieuwing en versteviging. Inclusief Buccal
massage. We masseren de binnenkant van de mond, wang en kauwspieren. Deze technieken
verminderen de spanning in het gezicht en hebben een liftende werking. De favoriete
behandeling van celebrities zoals Meghan Markle en JLO!
Meer informatie? Bel of mail ons, wij staan voor u klaar!

bar, keukenmateriaal en
corporate identity!
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info@vandoornbv.nl

-

www.vandoornbv.nl

-

Straatweg 30, 3051 BG Rotterdam | 010 – 418 9204 | info@baborinstitutemirabelle.nl | www.baborinstitutemirabelle.nl
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FOTOGRAFIE: ILJA KEIZER

INDRUKWEKKENDE CARRIÈRE
Fidan’s vader verhuisde in 1968 vanuit Turkije naar Rozenburg om als
lasser in de Rotterdamse haven aan de slag te gaan. Haar moeder kwam
vier jaar later en maakte schoon. Fidan werd in 1976 geboren en heeft
twee zussen en een broer. De kinderen groeiden op in een warm gezin.
Van haar ouders mocht Fidan tijdens haar studie journalistiek in Utrecht
niet op kamers wonen. “Het was ook niet te betalen, ik werkte gewoon
en reisde vier, vijf jaar lang veel. Ik heb heel veel tijd in de trein en bus
doorgebracht, word je wel sterker van.”
Nadat ze haar studie heeft afgerond gaat Fidan aan de slag bij het
Rotterdams Dagblad. In 2003 doet Fidan verslag van de inval in Irak,
vanaf de Turks-Iraakse grens als Turkije correspondent voor RTL Nieuws.
Vanaf 2009 is ze redacteur bij Pauw en Witteman, opiniemaker bij Vrouw
en Paard en schuift ze regelmatig als tafeldame aan bij de Wereld Draait
Door. In 2010 verschijnt haar indrukwekkende docu ‘Veerboot naar
Holland’ waarin de verhalen van vijf Turkse migrantengezinnen worden
verteld. Fidan interviewde hiervoor onder andere haar eigen ouders. In
2016 volgt haar docu ‘De Pen & Het Zwaard’, over de persvrijheid in zes
uiteenlopende landen. De Duidelijketaalprijs in 2017 mag ze op haar
naam schrijven. Hierna presenteert ze het televisieprogramma De Nieuwe
Maan, waarmee ze in 2020 stopte vanwege andere aanbiedingen.
Daarna wordt Fidan gevraagd om samen met Jeroen Pauw een dag per
week OP1 te presenteren. En vanaf die zomer presenteerde ze samen met
Renze Klamer vijf dagen per week De Vooravond. Een jaar later kwam
hier onbegrijpelijk en abrupt een eind aan.

“IK HEB HET NOG NOOIT
GEDAAN, DUS IK DENK

DAT IK HET WEL KAN.”

gebracht. Ik ben constant aan het leren. Ook met radio, dat is veel meters
maken en dingen uitproberen.”

OMGAAN MET TEGENSLAG
“Dan mag ik een paar dagen van slag zijn en dan door. Het mag nooit
te lang duren van mij. Op het gebied van werk en in het leven. Ik probeer
me niet te veel door iets van slag te laten brengen. Ik let daar altijd wel
heel erg op. Dit werkt voor mij gewoon beter, tenzij het iets is wat heftiger
is zoals ziekte of dood. Ik ben best wel iemand die zich kan afsluiten
en een beetje op mezelf kan zijn, daar ben ik zelfs heel goed in. En ja,
veel praten en veel lezen. Het verlies van mijn vader, daar kom je nooit
overheen. Mijn scheiding was ook niet makkelijk, maar ik heb gelukkig
met mijn ex-man, Wierd Duk, goed contact en daar ben ik wel blij mee.
Je hoort ook vaak hoe het anders kan. En ik denk dat we dat wel goed
doen met elkaar.
Ik denk dat het ook wel heel erg scheelt als je een vangnet van fijne
mensen om je heen hebt, wat tegenslagen betreft. Ik heb gewoon een
hele lieve familie, iedereen staat altijd voor elkaar klaar en dat helpt me
heel erg. Wat dat betreft ben ik blessed, dat we gewoon als broer en
zussen heel goed contact met elkaar hebben, ik mag niet klagen. Dat is
het belangrijkste, gezondheid en een lieve familie, dat zijn belangrijke
dingen.”

Na haar overstap van BNNVARA als freelancer naar WNL presenteert
ze vanaf januari samen, met Sven Kockelmann, één avond OP1. Maar
dat is niet het enige in het nieuwe jaar: “Op de zaterdag ga ik samen
met Wieger Hemmer bij WNL op NPO1 van 17.00 tot 19.00 uur radio
maken. En ik ben bezig met twee documentaires, het wordt lekker druk.
Daarnaast werk ik al een tijd aan mijn politiek getinte boek, wat gaat over
het land, de maatschappij, de samenleving vanuit mijn ogen. Columns
wil ik even niet, er zijn er al zoveel. Dan zou ik het echt anders moeten
doen, mezelf en anderen overtreffen, maar dat gevoel heb ik nu gewoon
niet. Ik heb geen zin om net als tien andere mensen te schrijven over grote
gebeurtenissen die week, maar dan net vanuit een andere invalshoek. Ik
vind dat niet zo uitdagend. Het moet me wel uitdagen en ik moet wel het
gevoel hebben dat het onderscheidend is. Wanneer dat niet zo is, dan
denk ik, toch maar niet. ”
Wie zijn jouw voorbeelden? “Sonja Barend en Oriana Fallaci als
schrijfster. En Oprah heb ik ook altijd wel hoog staan. Toen ik jong was
keek ik altijd naar haar en dacht ik: ‘dat is wel zo’n type programma dat
ik zou willen presenteren’.”

In haar drukke schema maakte de leuke winnares van de ‘Strong
“GEWOON ALLES AANPAKKEN”

Woman Award’ Fidan Ekiz multitaskend tijd vrij voor ons. Presentatrice,
talkshowhost, documentairemaakster, correspondent, columniste,
regisseur, opinie-, radio- en mediamaker, wat kan deze journaliste met
een uitgesproken onderbouwde mening, niet?
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“Ik blijf mezelf ontwikkelen door altijd dingen aan te pakken die ik nog
niet heb gedaan. Een beetje het Pippi Langkous verhaal: ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Gewoon alles aanpakken,
ondanks twijfels en het ook wel eng was. Radio heb ik ook niet eerder
gedaan en dan is het gewoon heel erg leuk. Op een gegeven moment
zit je in de mediawereld, de presentatiewereld en dan komen er allerlei
kansen voorbij en die grijp ik gewoon. Dat is heel fijn een heeft me al veel

FOTOGRAFIE: STEF NAGEL
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MENTAAL EN FYSIEK GEZOND BLIJVEN

als je discussie losmaakt, mensen worden er boos over, dan vind ik het
al interessant als erover nagedacht wordt en als het mensen aanzet tot
nadenken. Want er zijn altijd wél mensen die het met je eens zijn. Dat zie
je nu ook heel erg, dat mensen zo lijnrecht tegenover elkaar staan.”

“Door mijn vangnet, maar ook door los te kunnen laten. Vroeger was
ik veel zwaarder op de hand, een overdenker en maakte ik dingen
ingewikkeld. Maar ik heb wel op een gegeven moment geleerd om door
te gaan en niet ergens in te blijven hangen. Dat helpt mij wel heel erg.
Je moet altijd weer overeind, opstaan en doorgaan. Vrienden zeggen
wel eens jij luistert veel, maar je vertelt zelf niet veel, terwijl je openhartig
overkomt. Ik doe dat inderdaad niet zo snel, houdt het eerder voor mezelf.
Want je moet eerst vrede met jezelf hebben, zelf geloven dat het beter
gaat worden. Ik denk dat wat dat betreft mijn core wel sterk genoeg is.
Dat je op jezelf kan rekenen. Dat is echt wel een belangrijke ontwikkeling
voor mij.
Fysiek, daar moet ik wat meer mijn best voor doen. Ik ben niet iemand die
altijd op tijd naar bed gaat en heel veel sport. Ik heb wel het wandelen
en podcasts luisteren ontdekt. Dat gaat me nog wel goed af. Ik eet een
paar dagen goed en dan kan ik het toch niet laten om een zak chips leeg
te eten. Ik vind dat ook gezellig. Moet er niet aan denken als ik met mijn
zoontje, Ferran (8) een filmpje kijk en dat dat niet kan. Ik probeer dan
ook wel popcorn ofzo, maar met chips is het dan toch gezelliger. Maar ik
probeer er wel op te letten.”

FOTOGRAFIE: ILJA KEIZER

KLEDINGSTIJL EN BEAUTY TIPS
Mijn kledingstijl is van alles wat. Heel netjes en verzorgd voor op tv en
daarbuiten, maar zoals nu, loop ik gewoon in een joggingbroek. Het
wisselt, maar ik ben wel heel erg van de comfort, omdat ik al zo vaak
netjes gekleed moet. Dus als het dan niet hoeft, doe ik het ook niet. Of
ik duurzaam leef? Ik let er niet heel erg op, maar ik leef onbewust al
duurzaam. Ik vlieg niet veel en gebruik geen plastic tassen.”

“HOUD JE AAN DIE REGELS EN LAAT JE VACCINEREN”
“Wat zou mijn mening moeten zijn over de corona crisis? Ik heb heel veel
respect voor corona, haha, anders wordt het wel heel ingewikkeld en ik
ben gevaccineerd. De vaccins werken wel echt, alleen als je onderliggend
lijden hebt of tot een risicogroep behoort, kan je alsnog ziek worden. En je
kan altijd anderen besmetten, dat weten we inmiddels wel, maar dat het
werkt weten we ook, dat staat wel echt vast. Ik zou mensen adviseren zich
vooral te laten vaccineren. Mijn moeder kan niet wachten totdat ze de
booster heeft en ik ook niet. Ik maak me alweer zorgen over haar, want
de besmettingen zijn nu weer zo hoog. Die nieuwe variant uit Zuid-Afrika
vind ik wel heel eng, ja. Je kan alleen maar hopen dat mensen gezond
uit deze winter komen, maar daar ziet het er nu niet naar uit, ik houd me
hart vast, eerlijk gezegd. We wijzen de hele tijd naar iedereen, maar we
moeten naar ons eigen gedrag blijven kijken, denk ik. Helaas doordat
het kabinet ook deed alsof er geen gevaar meer was, hebben we te veel
losgelaten. Als ik mensen zou kunnen oproepen, zou ik zeggen: ‘houd je
aan die regels en laat je vaccineren’. Ik kan me ook af en toe beter aan
die regels houden, maar ik zit nu ook weer in die fase dat ik een paar
dagen geleden niet naar een concert ben gegaan. Ik moet ook mijn eigen
verantwoordelijkheid pakken daarin. En af en toe moeten we ook uit die
social media bubbel stappen. Iedereen wijst maar naar elkaar en wil zijn
gelijk, daar doe ik het liefst zo min mogelijk aan mee, want er is al genoeg
verdeeldheid en polarisatie.”
WWW.INSTAGRAM.COM/FIDANEKIZ

“Altijd je huid reinigen voordat je gaat slapen en producten voor je huid
gebruiken die goed zijn. Zoals retinol en vitamine A-zuur, de enige
rimpelcrème die werkt. En preventief heel belangrijk, een SPF50 elke dag.
Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, daar moet je vroeg mee beginnen.
Daar staan we als we jong zijn niet zo erg bij stil, maar daar ga je later
echt spijt van krijgen. Huidverzorging is gewoon heel belangrijk.
En mijn ontspanning is films kijken en lezen én leuke dingen met mijn
zoontje doen. Met hem naar de bioscoop, daar kan ik me enorm op
verheugen. En tegenwoordig ook podcasts luisteren over mindfulness.
Vroeger vond ik dat allemaal te zweverig , nu vind ik dat wel leuk, een
beetje meditatie. Nu denk ik, dat werkt wel. Ik zou het leuk vinden om zelf
een podcast te maken. Er liggen heel veel plannen, maar first things first.
Ik moet het ook niet te druk maken, natuurlijk.”

‘JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT’

FOTOGRAFIE: ILJA KEIZER

30

BRAND NEW MAGAZINE

“Vroeger had ik wel ergens in mijn agenda quotes, gedichten of motto’s
staan, maar dat heb ik niet meer. Alleen die van Cruijff ‘Je gaat het pas
zien als je het doorhebt’ die vind ik wel grappig en geldt vaak voor
meningen waar ik gedoe over krijg.” Een eerdere quote van Fidan uit
het AD: ‘Ik zal me dan ook nooit tegen laten houden door reacties op
social media. Juist niet. Hoe meer weerstand, hoe meer ik voel: dit móet
gezegd worden’ klopt nog steeds. “Als er veel mensen boos worden, dan
maakt het in elk geval wel wat los. Ik hoef mijn gelijk niet te halen, maar

FOTOGRAFIE: ILJA KEIZER
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LACOSTE

X SNOOPY

POPICONEN
Van de zachtaardige Charlie Brown tot aan z’n geliefde trouwe viervoeter Snoopy, van het knalgele vogeltje Woodstock tot aan de bazige
kleine Lucy, we zien de populaire personages tijdens een potje tennis
of een goed gesprek in deze nieuwe Lacoste-collectie. Deze collectie
benadrukt spontaniteit, humor, creativiteit en passie; waarden die we
terugvinden bij zowel Snoopy als het merk met het beroemde logo van
de krokodil. De ultieme ontmoeting tussen deze twee merken heeft geleid
tot een vrolijke, speelse collectie met een vleugje nostalgie en is een ode
aan echte popiconen.

DERMALOGICA
MICRO-PORE MIST
Een toner die meerdere problemen tegelijk aanpakt: minimaliseert
zichtbare poriën, reguleert overtollig talg en helpt het verminderen
van littekens als gevolg van onzuiverheden. Tip: Perfect als je last
hebt van maskne! Spray Micro-Pore Mist op je huid en masker

MEDIK8

voor je deze op doet. €23,- | www.dermalogica.nl

RRETINOATE DAY &
NIGHT VITAMIN C

VOOR HET HELE GEZIN
Deze uitgebreide collectie bevat items voor zowel volwassen als kinderen
en combineert legendarische Lacoste-stukken met nieuwe essentials voor
de herfst/winter van 2021-2022. Van sportwear tot citywear, vormgegeven in speelse, effen kleuren of met tekstwolkjes speciaal voor de
Lacoste L!ve collectie.

OOLABOO

r-Retinoate Day & Night is een serum
met retinyl-retinoaat; een baanbrekend

THERAPEUTIC GREEN TEA

derivaat van vitamine A. Dit exclusieve

PURIFYING ANTI-SEBUM HAIR BATH

en gepatenteerde ingrediënt werkt 8x

Het hair bath is speciaal ontwikkeld voor een overmatige

krachtiger dan retinol zonder de irriterende

talgproductie, vette hoofdroos en vet haar. Het geeft een

bijwerkingen die door het gebruik van

intensieve reiniging van het haar en de hoofdhuid. Dankzij

retinol ervaren kunnen worden. Retinyl-

een viervoudige werking, wordt talg verwijdert en de

retinoaat levert verbluffende resultaten;

hoofdhuid genormaliseerd, zonder de essentiële vetzuren

fijne lijntjes en rimpels zijn verzacht,

aan te tasten. €42,95 | www.oolabooshop.com

pigmentatie is verminderd en de huidtextuur
is verfijnd. €169,00 | www.medik8.nl

T H E O R GAN IC P H AR M ACY
RETINOL NIGHT CORRECTIVE MASK
Het Retinol Night Corrective Mask is een masker verrijkt met
retinol. Het verbetert de stevigheid van de huid, stimuleert

Twee iconen hebben de handen opnieuw ineengeslagen
en komen met een gloednieuwe collectie! De personages
uit het wereldberoemde stripverhaal Snoopy van tekenaar
Charles M. Schulz staan afgebeeld als prints van de stukken
uit de herfst-en wintercollectie 2021-2022. Vanaf 27
oktober 2021 is deze speelse collectie voor het hele gezin
verkrijgbaar.

Vanaf 1950 hebben de personages uit Snoopy verschillende generaties
geïnspireerd en toveren ze wereldwijd een glimlach op het gezicht
van zowel kinderen als volwassenen en laten ze ons schaterlachen en
dromen. Dit seizoen werken Lacoste en Snoopy al voor de derde keer
samen en brengen ze een complete collectie uit voor mannen, vrouwen
en kinderen die bestaat uit kleding, accessoires, schoenen en lederwaren
voorzien met prints met onze vrienden uit Snoopy.
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OVER SNOOPY

de collageenaanmaak en vermindert hyperpigmentatie.

De personages van Snoopy en het bijbehorende intellectuele eigendom
berusten bij Peanuts Worldwide, waarin 41% eigendom is van WildBrain
Ltd., 39% eigendom van Sony Music Entertainment (Japan) en 20%
eigendom van de familie van de tekenaar Charles M. Schulz, die de
wereld voor het eerst liet kennismaken met Snoopy in 1950, toen de
strip in zeven kranten werd gepubliceerd. Sindsdien hebben Charlie
Brown, Snoopy en de rest van de Snoopy-bende een onuitwisbaar
stempel gedrukt op de populaire cultuur. Fans van alle leeftijden kunnen
genieten van hun favoriete Peanuts personages in tekenfilmseries en
specials op Apple TV+, maar ook van duizenden consumentenproducten,
pretparkattracties, culturele evenementen, sociale media en stripalbums in
alle formaten, zowel in gedrukte als digitale vorm. In 2018 werkte Peanuts
samen met NASA aan een meerjarige Space Act-overeenkomst die als
doel had bij een nieuwe generatie scholieren interesse te kweken voor
ruimtevaart, wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Door gebruik van ingekapseld retinol, werken de
werkstoffen in een diepere huidlaag in plaats van alleen
oppervlakkig. €52,- | www.babassu.nl
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Volle, lange en sterke wimpers en wenkbrauwen.
Dit serum is een veilige en effectieve manier
om de groei van wimpers en wenkbrauwen
te verbeteren. De toegevoegde voedende
en natuurlijke ingrediënten zullen de haartjes
voller maken, waardoor ze er dikker, langer en

LACOSTE X SNOOPY COLLECTIE

gezonder uitzien. €49,95 | Verkrijgbaar Perfect

DE SPECIALE COLLECTIE IS VERKRIJGBAAR IN DE WINKEL

Eyelash Locaties: Rotterdam, Spangesekade

EN ONLINE OP LACOSTE.COM

168, Breda, Kapelstraat 36.

OOLABOO
SIGNATURE LIMITED

COLLECTION BOX
Een prachtig cadeau: deze luxe giftbox
met een calming bath & shower gel en een
nourishing hand & bodylotion op basis van
essentiële oliën uit lavendel en macadamia.
In een luxe box, met bijbehorende kaart
voor een persoonlijke boodschap. €49,95
www.oolabooshop.com
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MUGLER

ALIEN

PAYOT - NOURISHING FACE
AND BODY MASSAGE BAR

GODDESS

De stevige textuur, gevormd uit een mix van oliën en boters,
smelt bij contact op de huid en is perfect voor een massage

Alien Goddess, het nieuwe vrouwenparfum van
MUGLER, is een heilige belofte van vrouwelijkheid en
hoop. In een tijd waar mensen op zoek zijn naar licht
in de duisternis, baant een zonnegodin de weg naar

met een intens ontspannende ervaring. De formule, verrijkt
met biologische rozemarijnolie, voedt de huid en maakt
deze zacht en zijdeachtig. €21,30 (50gr)
www.carecosmetics.nl

een miraculeuze maar reële lotsbestemming. €111,(60ml) | Verkrijgbaar bij alle erkende Mugler

PAY O T

verkooppunten.

FACE BEAUT Y OIL
ABSOLUTION
LA CRÈME DOUCE DÉMAQUILLANTE
La Crème Douce Démaquillante is een milde vegan
reiniging, speciaal ontwikkeld voor de kwetsbare
en/of droge huid. Het reinigt oog-, gezicht- en lipmake-up. €32,50
www.absolution.nl/salon-locator/

Verrijkt met biologische etherische olie van
everlasting flowers, onthult deze beauty oil
het jeugdige uiterlijk van de huid. De olie
voedt de huid tot in de puntjes met
zonnebloem- en olijfolie. De diep
doordringende olie met een droog
gevoel, is geformuleerd zonder synthetische geurstoffen. €46,75 (30ml)
www.carecosmetics.nl

THE ORGANIC PHARMACY

PAY O T
REVITALIZING BODY OIL

STA B I L I S E D V I TA M I N C
CORRECTIVE MASK

Dit

Het Stabilised Vitamin C Corrective Mask is een

verzorgingsproduct

voor

het

lichaam is verrijkt met etherische olie

revitaliserend, verhelderend masker met

van biologische tijm, die diep

gestabiliseerde vitamine C. Vitamine

revitaliserend en verkwikkend

stimuleert de aanmaak van collageen

is. De natuurlijke reukintensiteit

voor een jonger uitziende huid,

met citroenachtige tonen omhult

beschermt tegen vrije radicalen en

de geest met een zachte,

voorkomt hyperpigmentatie. Het masker

verkwikkende kracht. €40,65

geeft een heldere uitstraling, vermindert

(95ml) | www.carecosmetics.nl

oneffenheden en egaliseert de structuur
van de huid. in €60,- | www.babassu.nl
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L’ANZA  WELLNESS
CBD REVIVE SHAMPOO
L’ANZA Wellness CBD Revive Shampoo is een

CBD REVIVE CONDITIONER
L’ANZA Wellness CBD Revive Conditioner is een

veganistische hydraterende en vitaliserende

gewichtloze conditioner die CBD combineert

shampoo. De aromatherapeutische mix van

met etherische oliën en wilde plantaardige

essentiële oliën prikkelt de zintuigen en verfrist

ingrediënten om vocht aan te vullen. Vermindert

het haar. Bevat gugoschors, deze helpt de

beschadigingen die worden veroorzaakt door

droge hoofdhuid te revitaliseren. €39,95

hittestyling en dagelijkse omgevingsfactoren.

www.lanza.nl/winkels/

€39,95 | ac www.lanza.nl/winkels/

Grande

Grande
DRAMA

B

INTENSE
THICKENING
MASCARA

BROW
R

O

W

ENHANCING

slappe wimpers! GrandeDrama

GrandeBrow is een wenkbrauwserum

is een intens verdikkende mas-

en verzorgt jouw wenkbrauwhaartjes

cara doordrenkt met castorolie

voor een gezonde look en voller

om weelderige, dicht ogende

ogende wenkbrauwen. Dit bekroonde

wimpers te bevorderen met een

wenkbrauwserum van Grande Cosmetics

onverslaanbare glans. De unie-

zorgt voor voller uitziende wenkbrauwen

ke, opbouwbare formule lift de

in 6 tot 8 weken, met volledig resultaat in

wimpers onmiddellijk, verlengt en

4 maanden. De speciale formule is getest

voegt volume toe als nooit tevo-

en goedgekeurd door oogartsen. €70,-

ren. €25,- | Verkrijgbaar bij de

Verkrijgbaar bij de schoonheidssalon, de

schoonheidssalon, de Bijenkorf

Bijenkorf en Douglas online.

en Douglas online.

TRUE BOTANICALS
RENEW PURE RADIANCE OIL
Niet

voor

niets

Microdermabrasie: 5 + 1 behandeling gratis. Zie onze website voor de voor waarden.

Zeg maar dag tegen dunne,

S E R U M
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L ’A N Z A  W E L L N E S S

onze

Microdermabrasie

PERRIS

MONTE CARLO

Make-up

Massage

Spa Pedicure

PATCHOULI NOSY BE

FACIALS TREATMENTS | MICRODERMABRASION | MICRONEEDLING

Patchouli Nosy Be van Perris

MASSAGE | BODY TREATMENTS | SPA MANICURE | SPA PEDICURE

Monte

Carlo

is

een

warme,

omhullende geur. De cacaobonen

BIAB NAILS | EYE LASH EXTENSIONS | WAXING | MAKE-UP
HOME FRAGRANCE | NICHE PERFUMES

bestverkochte

(bittere chocolade), patchouli en

moisturizer. Het is klinisch bewezen dat

vanille zorgen voor een bijzonder

deze gezichtsolie fijne lijntjes en rimpels

aanhoudend karakter en vormen het

Binnenrotte 121, 3011 HB Rotterdam | Tel: 010 321 61 22 | Email: info@boutique-spa.nl

vermindert en de hydratatie verhoogt (over

perfecte huwelijk tussen bloemige

www.boutique-spa.nl | Instagram: boutiquespaofficial | Facebook: BoutiqueSpaOfficial

het algemeen beter dan La Mer). Natuurlijk

en houtachtige tonen, elk perfect

geparfumeerd met jasmijn, neroli en roos

gelaagd om deze aromatische

- zo subtiel en luxueus als de natuur zelf.

droom te creëren. €145,- (100ml)

€110,00 | Verkrijgbaar bij: De Bijenkorf

www.prestigecosmetics-benelux.nl
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M E D I K 8

HYDR8 B5 INTENSE
Dit

lichtgewicht

serum

met

multigewicht hyaluronzuur onttrekt
vocht uit de omgeving en verbindt dit
overspoeld met intense hydratatie op

COLLISTAR - COLLAGEN +
MALACHITE CREAM BALM

ieder niveau. Het serum is verrijkt met

Deze populaire gezichtscrème is verrijkt met plantaardig

vitamine B5 om het vasthouden van

collageen en een extract van malachiet, een mineraal

vocht en het herstellend vermogen

dat de afbraak van natuurlijk collageen in de huid voor-

van de huid te versterken. De huid

komt. De huid wordt intens gevoed en krijgt een boost,

wordt voller, soepeler en zichtbaar

voor een compactere huid en meer volume. Rimpels

jonger. €62,95 | www.medik8.nl

nemen af en de gezichtscontouren worden geleidelijk

met de huid waardoor uw huid wordt

opnieuw gedefinieerd. €45,- | www.collistar.nl

AVEDA - INVATI BROW
TH I CKEN I N G SERU M

C O L O R

W O W

DREAM COAT SUPERNATURAL SPRAY
Color Wow Dream Coat Supernatural Spray

Met de nieuwste toevoeging aan de Aveda invati

maakt het haar prachtig glanzend en glad zonder

advanced™ collectie, bekend om het zorgen voor dikker

pluis. Het creëert een laagje rond het haar waar-

en voller haar, biedt het invati brow™ verdikkingsserum

door het beschermt tegen vochtige weersomstan-

een oplossing voor dunner wordende of schaarse

digheden. Dit effect blijft tot wel 3 wasbeurten

wenkbrauwen. €79,- | www.aveda.eu

zichtbaar. Vegan, vrij van sulfaten, parabenen en
silicone. €29,95 | www.iciparisxl.nl

COLLISTAR  COLLAGEN
+ GLYCOGEN DROPS
Deze

geconcentreerde

ver-

zorging in druppelvorm op basis
van plantaardig collageen voor
een verstevigende en intense

38

DOCTOR

BABOR

REPAIR CELLULAR ULTIMATE

FORMING BODY CREAM

anti-rimpelwerking. Dankzij de

Volle

toevoeging van Glycogeen, krijgt

van de lichaamshuid. Is naast de ondersteuning van

de huid alle energie die het nodig

de huidregeneratie ook uitstekend geschikt voor de

heeft om de celstofwisseling en de

postoperatieve verzorging. Resultaat: een gladder en

collageenproductie te stimuleren.

gelijkmatiger huidbeeld. Het aanzicht van striae wordt

€45,- | www.collistar.nl

verbeterd. €77,- | www.babor.com
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GERMAINE DE CAPUCCINI

EYE TRIBUTE

Een 2-in-1 tool, ideaal voor de mooiste looks!
Structureert en intensiveert de wenkbrauwen in
taupe, een neutrale kleur die geschikt is voor alle
vrouwen. Het crèmig poeder laat je oogleden
oplichten. Ook perfect om de wenkbrauwboog

R O YA L K I S

GREEN REPAIR SHAMPOO
Royal KIS Green Repair Shampoo is een
100% vegan, reparerend & versterkende
shampoo voor breekbaar en beschadigd haar.
Met voedende arganolie. Helpt het haar en
de vochtbalans te herstellen en geeft glans.

NEW BY PERRIS MONTE CARLO!

VETIVER JAVA
WOODY AND SPICY

€16,00 | www.kis-haircare.nl

te definiëren. €36,- | De producten zijn exclusief
te verkrijgen bij een Germaine de Capuccini
schoonheidsspecialiste waar u ook steeds terecht
kan.

BABOR

ABSOLUTE VOLUME &
LENGTH MASCARA
Volumemascara voor maximaal dichte, volle en lange
wimpers. Het power-siliconenborsteltje zorgt voor een
driedimensionaal volume. €29,90 | www.babor.com

L’ANZA  WELLNESS CBD
REPLENISHING HAIR MASQUE

R OYA L K I S

L’ANZA Wellness CBD Replenishing Hair Masque

GREEN REPAIR CONDITIONER

laat het haar stralen met verbazingwekkende

KIS Green Repair Conditioner is een100%

glans en conditie. Hydrateert en verzacht op

vegan, reparerend & versterkende conditioner

effectieve wijze de droge, schilferige hoofdhuid

voor breekbaar en beschadigd haar. Helpt het

en is veganistisch & dierproefvrij. €39,95

haar en de vochtbalans te herstellen en geeft

www.lanza.nl/winkels/

glans. €18,00 | www.kis-haircare.nl

GrandeLASH

LASH ENHANCING SERUM

PERRIS
M O N T E C A R LO

Met het GrandeLash 2.0ml wimperserum zorg je

V E T I V E R J AVA

ervoor dat jouw wimpers er gezonder, voller en

De nieuwe geur van Perris Monte Carlo,

langer uit gaan zien. Dit multi-award winnende

Vetiver Java is een ode aan de natuur en

serum van Grande Cosmetics verzorgt de

een echte herfst/wintergeur. De geur kan

wimpers en zorgt ervoor dat de wimpers binnen

worden omschreven als; woody, earthy,

4 tot 6 weken voller en langer ogen. Gebruik het

smokey en burned-like met floral, green

wimperserum 3 maanden lang dagelijks voor een

and spicy facetten. €145,- (100ml)

optimaal resultaat. €65,- | Verkrijgbaar bij de

www.prestigecosmetics-benelux.nl

schoonheidssalon, de Bijenkorf en Douglas online.
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“IK WAS ALTIJD AL BEZIG MET ENTERTAINEN”
De 33-jarige Dyantha groeide samen met haar broer op in een warm,
liefdevol en hecht gezin “we deden echt alles met zijn viertjes” in
Amsterdam-Noord. Haar Arubaanse vader kwam op zijn 21e naar
Nederland en is al ruim 40 jaar met haar Nederlandse moeder getrouwd.
Als kind danste ze altijd en haar ouders deden er alles aan om haar
van de ene dansles naar de andere te brengen. “Ik was altijd al bezig
met entertainen”. Ze deed mee aan Wereld- en Nederlands hiphop en
streetdance kampioenschappen, heeft verschillende prijzen gewonnen
en gaf jarenlang les. “Mijn leven bestond echt uit dansen, dansen,
dansen.” Ieder jaar ging ze voor het dansen naar LA of New York en op
haar 21e moest ze de keuze maken “of ik moest daar gaan wonen, want
dan kun je echt je carrière opbouwen of hier in Nederland blijven als
achtergronddanseres voor de Toppers en The Voice of Holland, maar dat
was totaal niet mijn ambitie. En ik leerde mijn man, Mick de Vlieger, toen
kennen, dus ik wilde wel echt in Nederland blijven. Daarom ben ik op een
gegeven moment gestopt.” Daar heeft ze nooit spijt van gehad omdat ze
meteen andere leuke dingen is gaan doen. “Ik wil ergens of heel goed in
zijn of het niet doen.”

PROGRAMMA’S MET INHOUD
Wat volgde was een mooie carrière van dit natuurtalent met een
dansopleiding “ik noem mezelf altijd een straatkat”. Een eigen ochtend
radioprogramma bij Wild FM, VJ bij muziekzender Xite, presentatrice bij
TLC en vijf jaar later aan de slag bij jongerenzender FunX. Daar voelde ze
zich na een aantal jaar niet meer thuis, ze was inmiddels ook getrouwd.
Via een ex-collega kwam Dyantha eerst als deskundige bij Shownieuws
terecht en sinds maart 2018 presenteert ze het SBS6 programma.
“Fulltime blijf ik graag tv doen, want ik heb nog heel veel dromen, maar
de kroegsfeer van radio en het losbandige dat vind ik heel leuk om er af
en toe bij te doen. Ik doe ook steeds vaker dingetjes voor Radio 538. Ik
vind dat enorm lachen en gezellig en dat voelt totaal niet als werk.”

DYANTHA BROOKS
“IK HEB NOG HEEL VEEL DROMEN”
Op een winterse zaterdagavond in de auto “even lekker rust” op weg

dat het gewoon heel lastig. Anders had ik tot het bittere eind gegaan.”
Davis (4) kan niet wachten op zijn broertje, “maar ik denk niet dat hij
begrijpt dat dit een permanente situatie wordt, dat we begin volgend jaar
met zijn vieren zijn. Op dit moment is hij wel een prinsje, we dragen hem
op handen en hij krijgt alle aandacht.”
Onlangs is haar contract met twee jaar verlengd. Het was even spannend,
mede vanwege haar zwangerschap en corona. “Het zijn onzekere tijden
en er komt misschien een fusie tussen Talpa en RTL. Dit is gewoon een
onzekere wereld, er kunnen zo weer tien andere Dyantha’s opstaan.
Het is voor iedereen in de mediawereld altijd spannend of ze je weer
voor een periode vast willen leggen. Dat is onrustig maar ook weer het
leuke aan deze baan. Ik zou heel onrustig worden van een contract
voor onbepaalde tijd bij een baan waarvan je weet dat je dat tot je 67e
gaat doen. De prestatiedrang vind ik ook heel leuk. Alleen is het eens
in de twee jaar een spannend moment. Hoe sta ik in de markt, groei ik
door of ga ik achteruit, ben ik gewild of helemaal niet. Zo haal ik het
beste uit mezelf en er zijn genoeg collega’s die mij motiveren om beter
te worden en te blijven ontwikkelen. Hoe zij een gesprek in gaan, zich
voorbereiden. Ik kijk soms mijn eigen afleveringen terug en dan is het in
mijn beleving anders gegaan dan het op tv overkomt. Je moet gewoon
niet te trots zijn om te leren. En ik ga altijd van mijn eigen kracht uit. Ik ben
niet geïntimideerd door nieuw talent. Ik heb het gevoel dat er genoeg
werk is voor iedereen. Je moet niet vergelijken met alles wat er al is, maar
echt van jezelf uitgaan. En gewoon keihard werken.”

“Ik zou graag programma’s met inhoud, met human interest willen
maken. Ik kijk zelf altijd graag naar ‘Over mijn lijk’, ‘Five Days Inside’ en
programma’s die Ewout Genemans of Beau van Erven Dorens maken.
Ik zou graag die richting op willen. Ik vind Beau wel echt een perfect
voorbeeld, iemand die werkelijk alles heeft gedaan. Hij heeft Shownieuws
ook gepresenteerd en heeft ook mindere periodes gehad, maar is nu wel
echt een eigen persoon en maakt mooie programma’s. En wie weet over
tien jaar een eigen talkshow, maar op dit moment met 33 jaar vind ik
mezelf daar nog iets te jong voor en zijn er nog heel veel andere dingen
die ik zou willen doen.”

naar de late uitzending van SBS Shownieuws, mochten we de leuke
“NIET TE TROTS ZIJN OM TE LEREN”

en openhartige Dyantha Brooks het hemd van haar lijf vragen. De late
avonden en korte nachten houdt ze vol omdat “Show gewoon heel
leuk is. Het is een beetje een onhandig tijdstip als je kleine kinderen
hebt of überhaupt als je kinderen hebt, daar hebben mijn collega’s
Tooske en Airen ook last van, maar het is super leuk. Dus je doet het.”
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Na haar vrijwillige vertrek uit Expeditie Robinson, deze zomer, werd ze
vrij snel zwanger. Ze had echt heimwee naar haar gezin. “Je bereidt je
daar natuurlijk wel op voor, want als je zo’n kans krijgt, ga je niet binnen
de kortste keren opgeven. Maar uiteindelijk ben ik 23 dagen van huis
geweest en voelt dat als moeder heel onnatuurlijk om niet te weten hoe
het met je kind gaat. En ook om niet te weten hoe je zoontje daarmee
omgaat en hoe hij zonder contact al die weken is. Voor mezelf had ik
het nog twee weken vol kunnen houden, want het is gewoon bikkelen,
letterlijk een beetje door de pijn heen. Maar vanwege mijn gezin maakte
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“GELUK IS GEEN ONUITPUTBARE BRON”

“ROUWDOUWER MET DAT STOERE RANDJE”

“Een mens lijdt het meest het lijden dat hij vreest. Dat is mijn quote, echt
wie ik ben. Ik kan me zorgen maken over dingen die totaal niet spelen. Ik
vind bijvoorbeeld het ouderschap super fragiel. Ik ben altijd maar bang
dat er iets gebeurd met iemand waarvan ik houd. En dat bang zijn is
eigenlijk al een stukje lijden, terwijl er nog helemaal niets aan de hand is.
Het is geen inspirerende quote, maar geeft wel weer wie ik ben.

“Momenteel is mijn kledingstijl een rommeltje. Ik kan me als ik zwanger
ben niet heel goed kleden omdat ik van alles probeer te verhullen en er
uiteindelijk uitzie als een soort hobbezak. Normaal gesproken houd ik wel
van elegant en chique, maar ook stoer. Dus jeans met een mooie pump
eronder en een kokerrok met iets stoers. Bij SBS ben ik anders gekleed
dan in mijn dagelijks leven. Expeditie was wel echt een eyeopener van
hé waarom ben ik zo ver af gaan staan van de Dyantha die ik ben. Die
rouwdouwer met dat stoere randje is wel echt heel erg wie ik ben. En ik
voelde me daar zonder make-up en vlechten ook wel heel comfortabel.
Deze zwangere periode telt even niet, maar volgend jaar wil ik dat randje
wel meer naar boven halen. Die iets stoerdere chick dan alleen maar
dat meisje met colbertjes en een mooi horloge. Dat ben ik niet helemaal,
vooral de combinatie van beide werelden, is wie ik ben.”

Hoe ga ik hiermee om? Relativeren, mezelf echt vertellen dat het nergens
op slaat. Ook dat geluk geen onuitputbare bron is. Het is niet zo dat het
op een gegeven moment klaar hoeft te zijn. Iedereen maakt vervelende
dingen mee in het leven. Maar het hoeft niet eng te zijn als het leven goed
gaat. Het gaat allemaal heel goed. Ik ben wel heel gelukkig, heb een
gezond kind, ben zwanger van een tweede en heb een lieve man. Want
je leest zo veel nare dingen iedere dag, dus kan ik me heel erg zorgen
maken over wat er allemaal kan gebeuren. Alleen er is niet gezegd dat
die hele erge dingen jou overkomen, gelukkig.”

“Ik ben zeker tevreden met mezelf, wat niet betekent dat ik mezelf altijd
geweldig vind, want ik zit nu in een onzekere periode. Ik ben niet een
vrouw die zichzelf zwanger heel knap voelt. Ik heb iedere dag moeite
dat ik ben aangekomen, een dikke kop. Maar ik ben wel iemand die
zich daar binnen vijf minuten weer overheen zet. En volgend jaar weer
vol gas. Maar in de basis ben ik gewoon tevreden met wie ik ben als
persoon.”

GOEDE GENEN
“Mentaal ben ik vrij sterk, dat heb ik van mijn vader. Ik kan heel erg
relativeren en heb een hele luchtige man, dus ik denk dat dat mij mentaal
gezond houdt. Ik kan goed praten, goed ventileren, dat geldt eigenlijk
voor iedereen dingen niet opkroppen en goed verwerken. En goede
genen, want ik ben niet iemand met de meest gezonde levensstijl. Ik sport
heel veel en probeer voldoende groente en fruit binnen te krijgen, maar ik
trek ook iedere dag een blikje Cola Zero open en drink waarschijnlijk te
veel koffie. En als er ergens een feestje is, denk ik na een paar drankjes,
heeft er nog iemand een sigaretje? Natuurlijk niet als ik zwanger ben. Dus
genen en een beetje gezond verstand.”
Nee, ik leef niet echt duurzaam, maar ben wel van een bewuste
generatie. Hebben we wel zoveel nodig voor het avondeten of gooien
we dan teveel weg en moeten we zoveel vlees eten. Maar ik ben niet
de meest duurzame persoon die je gaat vinden. Mijn man en ik zijn op
zoek naar een elektrische auto en ik rijd op een elektrische fiets, waar ik
vroeger op mijn scooter door de stad ging”.

“Ik word iets ouder en vroeger haalde ik mijn make-up met een
babydoekje eraf en dacht prima. Maar inmiddels heb ik tien verschillende
potjes, huidserums, neem ik collageenpoeder en reinig mijn huid heel
goed. Goed reinigen en hydrateren zijn mijn tips, want je hebt echt maar
één huid. Ik hoop nooit veel botox te gaan gebruiken, dus tot dan goede
verzorging en hopen dat mijn huid mooi blijft. En het is heel normaal als
je ouder wordt dat je rimpels krijgt en je er wat vermoeider uit gaat zien.
Je wordt in dit beroep natuurlijk continue geconfronteerd met je uiterlijk en
je krijgt er opmerkingen over, dus je wordt wel heel zelfbewust en moet
dan wel sterk in je schoenen staan. En ik leef in een wereld met mensen
die ouder zijn dan mijn moeder met een gezicht met fillers en botox. Maar
dat moet ieder voor zich bepalen. Ik ben er absoluut niet op tegen, maar
dat is op mijn leeftijd niet aan de orde, dus als ik dat nog twintig of dertig
jaar kan uitstellen, why not?”

“IETS MEER KWETSBAARHEID VANUIT DE POLITIEK“
Dyantha is haar mening over de coronacrisis een beetje kwijt. “Ik geloof
in de wetenschap en probeer vertrouwen te hebben in het systeem in mijn
leven, want als ik dat niet hebt, ga ik een moeizame tijd tegemoet. Maar
ik denk wel dat we in een tijd leven waarin je zelf goed moet nadenken
over van alles. Moeten we straks onze kleine kinderen gaan vaccineren?
Een heel onzekere tijd voor iedereen, dat vind ik vooral. Iedereen moet
maar heel goed weten wat ie wil, maar heel veel mensen weten niet
waar ze goed aan doen. Moest ik me tijdens mijn zwangerschap laten
vaccineren want een jaar geleden werd dat nog streng afgeraden? We
proberen allemaal maar de beste keus te maken. Ik heb als zwangere wel
de keuze gemaakt mij te laten vaccineren.
We kunnen alles wel hard veroordelen, maar ik denk oprecht dat niemand
weet hoe hiermee om te gaan, dus ook Rutte en De Jonge niet. Maar ik
zou wel iets meer kwetsbaarheid van hun, vanuit de politiek, willen zien.
Iets vaker toegeven dat ze de situatie verkeerd hebben ingeschat of ‘we’
wisten eerder dit jaar ook niet hoe het zou lopen en hebben ook niet alle
wijsheid in pacht. Als je eerlijk bent en je kwetsbaar opstelt dan begrijpen
de mensen dat ook eerder. Want nu voelen velen zich bedrogen. Ik dacht
eerst dit gaat een half jaar duren, maar inmiddels durf ik niet te bedenken
hoe het er over drie jaar uitziet. Een heel angstige tijd ook voor onze
kinderen om in op te groeien. Ik vind het ook heel vervelend dat mijn
zoontje een mondkapje zo normaal vindt. Maar ook weer mooi om te
zien dat kinderen zich heel snel aanpassen.”

WWW.INSTAGRAM.COM/DYANTHABROOKS

“CHILLEN EN TIJD VOOR MEZELF”
Dyantha’s selfcare en beauty tips zijn “jezelf altijd in de gaten houden. Ik
heb echt een hele drukke periode achter de rug. Ik denk dat ik niet snel
in een burn-out terecht zou komen, want als ik merk dat ik over mijn taks
heenga, las ik meteen die pauze in. Ik maak echt tijd om alleen ergens
een koffietje te doen, even die rust op te zoeken als ik mijn zoontje naar
school heb gebracht. Of ik houd die dag helemaal vrij en dan kan de
wereld op zijn kop gaan staan, maar dan is het echt chillen en tijd voor
mezelf.”
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BABOR - STAY BALANCED SET
Het is en blijft een weergaloos gevoel om je dag te beginnen met een diepgaande 2-fasenreiniging. Gebruik daarna de dagverzorging en het is stralen geblazen! HY-ÖL: Eerste stap
van de diepgaande 2-fasen-reiniging voor elke huid. Het resultaat: een schone en zachte
huid die niet gespannen aanvoelt. Phytoactive Hydro Base: Phytoactive Hydro Base is de
verzorgende stap van de BABOR diepgaande 2-fasen-reiniging met HY-ÖL voor een droge
huid. Het resultaat: de huid ziet er tot diep in de poriën gereinigd en rozig fris uit. Moisture
Balancing Cream: De huid ziet er harmonieus en fris uit. € 84,90 | www.babor.com

VA L M O N T

BABOR

SKINCARE

MAKE

UP

L’ELIXIR DES GLACIERS

MAT TE LIPSTICK 14 LIGHT M A U VE

FLUIDE MERVEILLEUX

Mat, intens, long-lasting! Crème-achtige, matte lippenstift

De fijne formule van dit
serum wordt snel door

met verzorgende textuur voor een langdurig matte finish. In
6 kleuren. €24,90 | www.babor.com

de huid opgenomen en
dringt door tot in alle
huidlagen. Het verheldert van binnenuit, verfijnt zichtbaar de textuur
van de huid en zorgt
voor een stralende teint.
€305,- (100ml) | www.
lamaisonvalmont.nl

BABOR

SKINCARE MAKE UP

CREAMY LIPSTICK 09 BABY DOLL
Crème-achtige lippenstift - Kleur en verzorging in één.
Crème-achtige, vocht inbrengende lippenstift met intensief
verzorgende textuur voor langdurig stralende lippen. In
10 kleuren. €24,90 | www.babor.com

MCM

EA U DE PA R F UM
In het voorjaar van 2021 kondigde het Duitse luxemodehuis MCM de lancering aan van haar nieuwe signatuurparfum, vergezeld van een wereldwijde commu-

WEBECOS  VITAMINE C SERUM
Een sterk antioxidant die vroegtijdige huidveroudering
tegengaat en UV-schade beperkt. Daarnaast is het een
essentiële werkstof voor de vorming van collageen. Het
resultaat is een zichtbaar egalere, stevigere huid met een
prachtige glow! €44,95 | Verkrijgbaar via www.webecos.
com of de Webecos schoonheidsspecialist
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nicatiecampagne met de titel Travel Beyond. Het parfum
vat de essentie van
het reis-DNA van het
merk en introduceert
een transcenderende
excursie uit het alledaagse leven. €79,19
www.douglas.nl

Bastiaans Optiek
Oudedijk 141-143, 3061AA Rotterdam
010 - 4122327
www.bastiaansoptiek.nl
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LIEFDE VOOR

DE BEWONERS

SAAMHORIGHEID
Directrice Vera Vrolijk: “Heel belangrijk is de stabiliteit van onze teams
voor onze bewoners. Vanaf dag één werken we met dezelfde directie
en teamleiders. Dat doet beide huizen goed. Vaste leiding geeft zowel
de bewoners als de teamleden vertrouwen en helderheid. Als gevolg
daarvan is er veel betrokkenheid vanuit de teamleden. Daarnaast ligt de
prioriteit van zowel het management als het team altijd op de ‘vloer’, de
bewoners zijn het belangrijkst. Vandaar dat we hebben gekozen voor het
kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit@ Welzijn in de zorg’ omdat dit heel erg kijkt
naar de bewonerstevredenheid. We hebben onlangs een heel positieve
audit gehad, waar we blij mee zijn.”
“Ook wij merken dat de zorg in deze corona periode extra onder druk
staat. Ik vind het mooi om te zien dat juist de saamhorigheid in onze
teams hierdoor wordt versterkt. Als we elkaar moeten vervangen omdat
bijvoorbeeld iemand getest moet worden, dan nemen ze de dienst graag
van elkaar over. We zijn er voor elkaar en kunnen nog steeds alle diensten
en de zorg met onze teams leveren, waar wij natuurlijk super trots op
zijn. Ook door de familieleden van de bewoners wordt dit opgemerkt en
gewaardeerd, gezien de lieve kaartjes en berichtjes die we ontvangen.”

ZO COMFORTABEL EN GELUKKIG MOGELIJK
“Door de corona situatie mogen externe uitjes voor de bewoners even niet
meer, maar dan verwennen we de bewoners op een andere manier zoals
veel meer lekkernijen tijdens de lunch en een high tea. We geven ook
extra één op één begeleiding, zodat we het welzijn van onze bewoners
goed in de gaten houden. Want dat vinden wij heel belangrijk.”

Als het niet meer mogelijk is dat je (senior) geliefden thuis
blijven wonen, is het fijn om te weten dat ze bij Huize ten
Berghe in Hillegersberg en Huize Dijckwegh in Naaldwijk
in goede handen zijn en met liefde en respect worden
behandeld.

De professionele zorgteamleden bieden in een kleinschalige en huiselijke
omgeving, persoonlijke zorg en dienstverlening. Huize ten Berghe ligt aan
de Rotte en heeft een mooie, klassieke inrichting waar je je meteen thuis
voelt. Huize Dijckwegh ligt in het dorp en beide particuliere zorgvilla’s
bieden levensloopbestendig wonen. Dag en nacht is een zorgteam
aanwezig om de gewenste ondersteuning te bieden. Bij beide zorgvilla’s
merk je dat de bewoners op de eerste plaats komen. Persoonlijke
aandacht, vriendelijkheid en respect staan bovenaan. Iedere bewoner
heeft een eigen ingerichte woning om zoveel mogelijk het thuisgevoel te
behouden. De avondmaaltijden worden door chef koks bereid, rekening
houdend met alle wensen en diëten.
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HUIZE TEN BERGHE
MOLENLAAN 351, 3055 GG ROTTERDAM
T 010 333 74 74
WWW.HUIZETENBERGHE.NL
HUIZE DIJCKWEGH
DIJKWEG 22, 2671 GB NAALDWIJK
T 0174 763 581
WWW.HUIZEDIJCKWEGH.NL
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KRIJN SOL

VAN HOUTENLADDERS.NL

DIGITAL NOMAD
“Een laptop was destijds alles wat ik nodig had. Ik werkte samen met
één leverancier. Zij verzorgden de gehele afhandeling.” Wat in eerste
instantie een succesvol businessmodel leek, bleek niet bestand op de
langere termijn. Hij was steeds meer in de weer met wat er niet goed ging
in de afhandeling, terwijl het die afhandeling was waarop hij niet direct
invloed had. Hij besloot het zelf te doen.

BEHOEFTECREATIE
In het begin, met zijn webshop in de avonduren, leverde hij vooral
aan schildersbedrijven. Slechts zo nu en dan werd een trap door een
consument besteld. Hij ontdekte dat die consumenten vroegen naar
bevestigingsmaterialen, zoals een stang of haken. “Nadat ik drie keer een
vraag voorbij zag komen, speelde ik erop in. Tegenwoordig wordt een
trap negen van de tien keer inclusief accessoires verkocht. De behoefte
ontdek je in contact met de klant. Vul je de behoefte in, dan ontstaat de
markt vanzelf. Het is niet het product dat de groei bepaalt, het gaat om
het verhaal dat je aan de klant vertelt. Zo verkopen wij dezelfde trap als
molenaars- en bibliotheektrap. Er is markt als je het vanuit klantperspectief
oppakt.”

OPLOSSINGSGERICHT

HILBERTS MEUBELMAKERS TRAP
GRENEN VANAF €155,

HILBERTS RUIMTEBESPARENDE
ZOLDERTRAP VANAF €155,

“IK VIEL OP DOOR MIJN
SOCIALE HANDIGHEID”

Bestede hij de eerste jaren alles uit, vindt hij het leuker om het nu allemaal
zelf te doen. Hij gelooft niet in ‘dit is de manier waarop wij werken’, liever
vliegt hij uitdagingen organisch aan. “In het oplossen van problemen
zitten kansen. Die kansen wil ik grijpen.”

ONBEWUST BEKWAAM

Hij was bij Intergamma verantwoordelijk voor het online
assortiment van Gamma en Karwei, totdat hij in 2014 een
burn-out kreeg, scheidde, zijn huis verkocht en baan opzei.
Hij ging bij een hogeschool aan de slag als docent en
begon er in de avonduren een webshop bij. Ondertussen
heeft hij meer dan 10 mensen in dienst, een werkplaats van

Recent is hij begonnen aan een opleiding aan het Hout- en
Meubileringscollege Rotterdam. Dat doorleren heeft hij altijd gedaan.
Zo ging hij na het behalen van zijn Funda naar de Nederlandse
Politieacademie. “Ik heb het niet afgemaakt, ik was destijds zo ongeduldig.
Op de Politieacademie viel ik op door mijn sociale handigheid. Het is
de eerste keer dat ik me realiseerde hoezeer de Hotelschool je vormt.
De Hotelschool leerde mij om me sociaal niet begrensd te voelen, dat
je mensen gewoon kunt benaderen.” Na de Politieacademie studeerde
hij bedrijfskunde aan Nyenrode. Hij vermoedt dat het zijn ego moet zijn
geweest. Nu zegt hij daarover: “Je CV boeit niet. Doe waar je blij van
wordt.” In zijn geval is het hout waarvan hij houdt. Daarmee is hij terug bij
zijn kinderdroom om net als zijn opa timmerman te worden.

850m2 naast vliegveld Zestienhoven en runt hij er sinds drie
HOUTENLADDERS.NL

jaar ook Holzleitern.de bij.

BOVENDIJK 157, ROTTERDAM
010-3140951
VERKOOP@HOUTENLADDERS.NL

ONMOGELIJKE NAAM

OAK CREATORS BIBLIOTHEEKTRAP
NATURE EIKEN VANAF € 275,

ZWEVENDE EIKEN WANDPLANKEN
VERKRIJGBAAR VANAF € 60,

WWW.HOUTENLADDERS.NL

“Ik werkte nog bij Intergamma toen ik in de avonduren schoppenshop.nl
begon. Dat is dus echt een onmogelijke naam, zeg het maar eens drie
keer snel achterelkaar.” De bestellingen leidde hij door naar de maker
van de schoppen en spaden. Dropshipment heet dat in Krijn’s vakjargon.
Het is vanuit schoppenshop.nl dat het idee voor een webshop met houten
ladders en trappen ontstond.

ACCESSOIRES (HAKEN,STANGEN)> LOS VERKRIJGBAAR VANAF €19,95
252

BRAND
NEW MAGAZINE
Bezoekadres: Bovendijk 157 te Rotterdam | 010-3140951 | verkoop@houtenladders.nl | www.houtenladders.nl
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LOUIS ROEDERER

COLLECTION
MATES

GOLD

RUM

Dit is een klassieke, maar toch moderne champagne. De
Collection heeft een volle textuur en kent een unieke balans
tussen gerijpte tonen en een frisse fruitigheid. Het mondgevoel
is rijk en krachtig. Perfect in balans en elegant! Champagnehuis
Louis Roederer is uitgeroepen tot World’s most Admired
Champagne Brand. €44,95 | www.wijnmeisje.nl

Caribbean terug! Deze rum is
namelijk een blend van 3 tot 5 jaar
Barbados als de Dominicaanse

AMARULA

Republiek, waaraan ook een klein

Net voor de feestdagen lanceerde Amarula de nieuwe smaak

gedeelte Jamaicaanse pot still rum

Ethiopian Coffee. De Ethiopische koffiebonen zijn toegevoegd aan het

is toegevoegd. €27,95 |

marulafruit en vormen samen een goede match. Deze nieuwe variant

oude distillaten afkomstig uit zowel

www.

drinkwithmates.com/wheretobuy

BOOZE

BOOZE

In Mates Gold Rum proef je de

Louis Roederer Collection is de opvolger van de Brut Premier.

van de likeur heeft een subtiele mokka- en chocoladesmaak, die je
goed proeft wanneer je de Amarula gekoeld drinkt of eventueel een
scheutje toevoegt aan een kop koffie. €14,95 | www.gall.nl

CA'MARCANDA PROMIS
Ca'Marcanda Promis komt van het beroemde wijnhuis GAJA. De
roots van GAJA liggen in de Piemonte maar inmiddels zijn ze ook
wereld beroemd vanwege de ‘Super Tuscans’. In de mond een
droge maar sappige smaak van donker fruit gecombineerd met
leer en vanille. Daarbij is 2019 een veelbelovend wijnjaar voor
Bolgheri. €38,90 | www.wijnmeisje.nl

C H O C OM AT E S
Verwarm tijdens de koude maanden een
beker melk, voeg daar de ingrediënten
van onze "Chocomates " aan toe en
geniet van een overheerlijke warme
chocolademelk met een scheutje Mates
Gold Rum. Leuk als relatiegeschenk,
verjaardagscadeau of gewoon om zo
weg te geven aan je Mates. €15,www.drinkwithmates.com/wheretobuy
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COINTREAU X
THE TROPICOOL COMPANY
Met een kleurrijk en modern design oogt de
fles avontuurlijk en exotisch. De limited-edition,
geïnspireerd door de Margarita cocktail, lijkt
wel een enkeltje richting Mexico. En zo heb
je een zonovergoten, origineel en smakelijk
cadeau in handen dat ideaal is voor de dromers
en globetrotters op zoek naar avontuur. €23,99
www.cointreau.nl
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DOUGLAS COLLECTION
HOME SPA SEATHALASSO DAILY SPA SET
Ontdek ons Home Spa-assortiment - geïnspireerd
op legendarische schoonheidstradities over de hele
wereld. Het Home Spa-assortiment is ontwikkeld met
geavanceerde formules om u een perfecte synergie te
bieden tussen de essentiële oliën van de geuren en de
natuurlijke schoon-

HANNAH

ENZYMATIC

SKIN PEELING

De Enzymatic Skin Peeling van hannah is een zeer milde
peelingcrème zonder schurende korrels die zorgt dat dode
huidcellen verwijderd worden zonder de beschermende
functie van de huid aan te tasten. Zelfs geschikt voor de meest
gevoelige huid. Het resultaat? Een zachte en gladde huid die

heidsingrediënten.

straalt van gezondheid! €39,- (65ml) | www.hannah.nl

€14,99
www.douglas.nl

M UR AD

LA COLLINE
SWISS ALP CELLULAR MIST

DAILY CLARIFYING PEEL
Ontdek het nieuwste product in het veelzijdige assortiment
van Murad; Daily Clarifying Peel. Daily Clarifying Peel,

Het alpenwater in deze mist omhult de

onderdeel van de Blemish lijn, is een multifunctionele

huid met een heerlijk frisse sensatie en

peeling die de huid zachtjes zuivert en exfolieert met een

gevoel van well-being. De huid wordt

drietal krachtige ingrediënten: AHA (glycolzuur), BHA

gehydrateerd en verfrist door de fijne

(salicylzuur) en retinoïde. €49,50 | www.murad.nl

diffusie die een poederachtige, vocht
inbrengende sluier op de huid achterlaat. Geschikt over make-up! €66,Verkrijgbaar

bij

toonaangevende

schoonheidssalons en luxe parfumerieën.

HANNAH - CELL ACTIVE
Huidverbetering valt en staat met een goede doorbloeding.
Dankzij hannah Cell Active wordt de huid krachtig
gestimuleerd en goed doorbloed. Hierdoor wordt de
zuurstofvoorziening in de huid verbeterd, worden blokkades
opgeheven en het transport van werkzame stoffen bevordert.
€42,- (65ml) | www.hannah.nl

TOMORROW LABS
HAIR RESTORATION FOAM
Het huidvriendelijke Hair Restoration

IK SKIN PERFECTION

Foam is speciaal ontwikkeld voor

SILKY ORGANIC RECOVERY BOX

mannen en vrouwen voor gebruik bij
erfelijke haaruitval. De innovatieve
formule van het Hair Restoration Foam
is ontwikkeld op basis van [HSF]technologie met werkzame stoffen
en is bedoeld om te werken waar
dun en breekbaar haar speciale
ondersteuning nodig heeft: bij de
wortels. €89,99 | www.douglas.nl

Wanneer je zware medicatie, chemokuur of bestraling ondergaat
gebeurt er veel met jou. De producten uit de Medical Collection zijn
speciaal ontwikkeld voor
de meest kwetsbare en
gevoelige huiden. Om de
ergste pijn te verzachten,
jouw huid te verzorgen

www.oogmerktunderman.nl

en te kalmeren. €39,95
www.ik-skinperfection.nl

Van Hoytemastraat 37, Den Haag
T 070 3242056
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Leidsenhage/Mall of the Netherlands
Liguster 5 (tegenover de Jumbo), Leidschendam
T 070 3272226

Damlaan 23C, Leidschendam
T 070 3274635
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KOKEN MET DE SEIZOENEN

CULINAIRE

ZEEUWSE

ONTDEKKINGSREIS

BIJ
VERN I E U W D E

Zowel het interieur als de menukaart van de brasserie zijn vernieuwd. Chef
Xavier Aelterman legt nog meer de nadruk op het koken met producten
uit de streek én het seizoen. Het menu wisselt dus deels mee met de
seizoenen. Op de nieuwe kaart vind je onder andere hert en kalfswang.
Een aantal Zeeuwse klassiekers blijft op de kaart staan, zoals Zeeuws
weiderund, oesters en kreeft. Het 3-gangenkeuzemenu eet je al voor
€39,-. Zet je zintuigen op scherp in de brasserie en laat je meevoeren met
een Zeeuwse ontdekkingsreis in een kosmopolitische omgeving.

BRASSERIE

ELEANOR
IN MIDDELBURG

Sfeervol genieten in Zeelands meest
trendy restaurant en cocktailbar
In de oude binnenstad van Middelburg vind
je hotel, brasserie en cocktailbar Eleanor. De
OVER ELEANOR

enige cocktailbar van Zeeland is een begrip in

Bij Eleanor kun je eten, drinken en slapen. Na een fantastisch diner in de
brasserie en heerlijke cocktails in de cocktailbar lig je binnen een minuut
op het bed van één van de prachtige kamers van Boutique Hotel Eleanor.
Vergeet tussendoor niet om de charmante stad Middelburg te verkennen.
Voor meer informatie over het hotel, de brasserie en de cocktailbar ga je
naar eleanor.nl/nl/.

Middelburg. En ver daarbuiten trouwens. Naast
sippen aan cocktails in een bijzonder sfeervolle
omgeving, verdient de naastgelegen brasserie
een aparte vermelding. Eten is hier namelijk een
beleving en de chef werkt bij voorkeur met verse
producten uit de streek. Genieten van dit culinaire
avontuur doe je nu in een vernieuwde omgeving,
want de ‘look & feel’ van de brasserie is volledig
onder handen genomen. Het resultaat? Classy
meets streetart. Denk aan velvet, kleurrijke
meubels en accessoires en hier en daar een
toefje goud. Dat sluit goed aan bij de sfeer van
de waanzinnige cocktailbar.

MET NIETS TE VERGELIJKEN
Voor of na het eten in de vernieuwde brasserie duik je zó de cocktailbar
in, die je achter in de zaak vindt. De brasserie en cocktailbar lopen in
elkaar over, hebben een kleurrijke en trendy uitstraling en zijn met niets
in Middelburg te vergelijken. Barmanager Boaz voorziet je hier van de
meest waanzinnige cocktails. Probeer ook één van de signature cocktails
of pak uit en boek een cocktailworkshop om samen met je vrienden de
kneepjes van het vak te leren van Boaz.
eleanor.nl/nl/aanvraag-cocktailworkshop/

BRASSERIE ELEANOR
VLASMARKT 56, MIDDELBURG
WWW.ELEANOR.NL/NL/
0118-614851
FACEBOOK: ELEANORMIDDELBURG
INSTAGRAM: ELEANOR.NL
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VERSACE

EROS PARFUM

PRADA
LUNA ROSSA EDT

Na het succes van Eros pour Homme Eau de Toilette en Eros

Een verkwikkende geur die de prestatie door middel van een

Eau de Parfum, lanceert Versace nu ook Eros Parfum met

intensieve wedstrijd overbrengt. Een aromatische fougère geur.

intense nieuwe elementen voor de echte liefhebber. Een

De Prada Luna Rossa Ocean flacon is als een diepe duik in de

melodie van geurnoten brengt dit parfum tot een pure cli-

blauwe diepten van de oceaan. €106,- (100ml) | Verkrijgbaar

max. €125,- (100ml) | Verkrijgbaar bij de luxe parfumerie.

bij alle erkende Prada verkooppunten.

VIKTOR & ROLF - SPICEBOMB INFRARED EDT
Geïnspireerd door infraroodtechnologie die lichaamswarmte detecteert, brengt VIKTOR&ROLF een magnetisch spel van
verleiding op gang dat brandt als een vlam. SPICEBOMB INFRARED voert de hitte in alle richtingen op en creëert een crescendo van sexappeal, een ware razernij van hartstochtelijke gevoelens en verleiding, onmogelijk te ontkennen, ondraaglijk
om te negeren, zelfs als je alleen bent. €87,50 (90ml) | Verkrijgbaar bij alle erkende VIKTOR&ROLF verkooppunten.

18.21 MANMADE  NOBLE OUD
O IL B E A RD, H A IR & S K IN O I L
18.21 ManMade Noble Oud Oil Beard,
Hair & Skin Oil heeft een majestueuze
geur met bergamot, amber, rozenhout,
gerookt oud en musk. Zorgt voor een
dikkere, gladdere baard, dikker en
verzorgder haar en goed gehydrateerde

18.21 MANMADE
DEODORANT STICK SPICED VANILLA
18.21 ManMade deodorant stick Spiced Vanilla is niet
alleen prettig in gebruik, maar ook gezonder voor je huid.
Mild voor de gevoelige huid en voor je kleding, want de
deo vlekt niet. Je voelt je fris en verzorgd, wat of wie er
ook op je pad komt. €25,00 | www.1821manmade.nl

huid. €25,00 | www.1821manmade.nl

ABERCROMBIE & FITCH AWAY

18 . 21 M A N M A D E
ABSOLUTE MAHOGANY WASH
18.21 ManMade Absolute Mahogany Wash:
shampoo, conditioner, douchegel – alles in
één. Reinigt, versterkt en hydrateert van top
tot teen. De huid voelt natuurlijk aan. Het haar
wordt soepel, blijft stevig en krijgt een lichte
glans. €25,00 | www.1821manmade.nl
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Nodigt je uit om gewoon TE ZIJN, al is het maar
voor een paar uur. Een frisse, houtachtige geur
voor hem, voor een moment van verfrissing.
Een bloemige, fruitige geur voor haar,
die haar in een ongeremd moment vangt.
A&F’s nieuwe geur is een uitnodiging om
tijd te nemen om te leven. €69,- (100ml)
Verkrijgbaar bij de luxe parfumerie.
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KITCHENAID
LANCEERT DE

BROODKOM

Bak het heerlijkste brood in een handomdraai

Speciaal ontworpen voor de 4,3L en 4,8L keukenmixer maakt de allesin-één broodkom met deksel het proces van mixen, kneden, rijzen en
bakken heel gemakkelijk. Meetlijnen op de binnenkant van de kom volgen het deeg op, zodat je niet meer hoeft in te schatten of je zuurdesem-,
walnoot-vijgen- of roggedeeg in omvang is verdubbeld. Als het klaar is,
leg je het deeg op het deksel, dek je de kom af en bak je het af. In de
oven vangt het deksel de stoom op om een omgeving te creëren die vergelijkbaar is met een traditionele stoomoven, terwijl het ontwerp van de
keramische kom de warmte tijdens het bakproces gelijkmatig vasthoudt
en afgeeft, waardoor jouw brood een knapperige korst en een zeer
vochtige binnenkant krijgt die elke bakkerij evenaart.

Er is weinig dat meer voldoening geeft dan het uit
elkaar scheuren van een versgebakken brood dat
je met liefde zelf hebt gemaakt. Van het opwekken
van de gist, tot het kneden van het deeg, tot de
tijd die je nodig hebt om het deeg te laten rijzen,
bakken en afkoelen, er is iets therapeutisch aan
het proces van brood bakken. Ongeacht hoeveel
broden je al gebakken hebt of hoeveel recepten je
al geprobeerd hebt, een vers gebakken brood kan
een alledaagse maaltijd buitengewoon maken.

De mogelijkheden zijn eindeloos; denk aan ambachtelijk witbrood,
chocoladerogge, brioche, een cinnamon roll en alles daartussenin. Eenmaal afgekoeld, kan je het brood snijden en direct op het deksel serveren.
De duurzame keramische kom van 4,7 liter is afgewerkt met een romig
glazuur dat lichtjes is overgoten met spikkels en bestand is tegen afbrokkelen, barsten en haarscheurtjes. Naast dat de broodkom bestand is tegen
een temperatuur tot 5000F - 2760 graden, kan de kom en het deksel ook
in de vriezer, magnetron en vaatwasser worden geplaatst.
Een geweldige aankoop voor jezelf of een mooi cadeau voor bakkersvrienden die dol zijn op hun KitchenAid keukenmixer - en brood!

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• THUIS AMBACHTELIJK BROOD BAKKEN
• EENVOUDIG MIXEN, KNEDEN, RIJZEN EN BAKKEN MET DEZE
ALLES-IN-ÉÉN BROODKOM
• DUURZAAM KERAMISCH ONTWERP
• CAPACITEIT VAN 4,7 L VOOR PRECIES HET JUISTE MAAT BROOD
• VERKOOPPRIJS 149 EURO
• GEMAAKT VOOR KITCHENAID KEUKENMIXERS *
*Exclusief de 5KSM3311X
WWW.KITCHENAID.NL
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B U S H M I L LS

10YO SINGLE MALT WHISKEY
Whiskey merk Bushmills heeft een premium redesign
van de Malts lijn gelanceerd. De drie vernieuwde
Malts zijn ieder voor zich unieke whiskey's. Zo is de Bushmills
10YO Single Malt whiskey drievoudig gedistilleerd en ten minste
10 jaar gerijpt in bourbon vaten

BOOZE

die het zijn honing, vanille en
melkchocolade aroma geven.

1689 DUTCH DRY GIN

€31,99 | www.bushmills.eu

De 1689 Dutch Dry Gin is een traditionele London dry gin. Het is
gemaakt van graanalcohol en botanicals (kruiden en specerijen)
en is met alle ingrediënten in de ketel gedestilleerd. De gin
bevat jeneverbes, appel, kweekpeer, gedroogde citroen- en
sinaasappelschillen, nootmuskaat, kruidnagel en anijs. €34,95
Verkrijgbaar bij www.gall.nl en www.gin1689.com

B O T T E G A

GOLD PROSECCO
Bottega Gold Prosecco heeft een briljante, transparante
tint met fijne bubbels. Mooie neus van steenvruchten
met een tropische toon. Smaken van verse en frisse

RÉMY SIDECAR AT HOME

SHAKE, STRAIN & SERVE

vruchten waaronder appel, peer en ananas. In de
mond is wijn zacht, harmonieus en elegant, met een
slanke body en met een levendige maar evenwichtige

De elegante en prachtig uitgebalanceerde Rémy Sidecar

zuurgraad. De perfecte bubbels voor bij een feestelijke

is een symbool van verfijnde smaak en luxe. Breng een

gelegenheid. €23,79 | www.wijnmeisje.nl

ode aan een eeuw vol stijl en maak thuis een eigen Rémy
Sidecar.
• 30 ml Rémy Martin 1738 Accord Royal
• 20 ml Cointreau
• 10 ml citroensap
1. Schud alle ingrediënten in een shaker gevuld met ijs
tot de buitenkant van de shaker koud wordt.
2. Giet de cocktail door een zeefje in je mooiste coupe.
3. Werk af met sinaasappelschil voor een rijke smaak of
met citroenschil voor meer frisheid.
Rémy Martin 1738 Accord Royal: €56,99 | Verkrijgbaar
bij de betere cavist, in Slijterijen en bij Gall & Gall
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VIN NATOER
De natuurwijnen van Vin Natoer zijn biodynamisch,
zonder toevoegingen en ongefilterd. Het aanbod
van Vin Natoer bestaat uit twee wijnen: een pet
nat en een rosé. Pet nat staat voor ‘petillant
naturel’ oftewel natuurlijk bruisend. Tevens is er
een frisse en fruitige rosé cuvée met o.a. MüllerThurgau en spätburgunder. €16,50
www.vinnatoer.nl

Scan me!

HOME IS WHERE
THE ART IS .
Shop nu op www.designobject.nl!
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Het restaurant is ingericht met natuurlijke materialen zoals eikenhout,
natuursteen en veel glas. Ook werkten de interieurontwerpers van
Horeca Sfeermakers met strakke vormen en een moderne stijl. De urban
sfeer wordt gecreëerd door het gebruik van grote hangplanten en bomen.
Deze combinatie zorgt ervoor dat de intieme sfeer in Sushi San wordt
gewaarborgd. Zo valt het nauwelijks op dat deze zaak wel 275 gasten
binnen en 90 gasten buiten kan verwelkomen. Een ander bijzonder
element aan Sushi San, is het all you can dine concept (exclusief
drankjes). Voor een vaste prijs per gast mogen er elke ronde vier
gerechtjes worden besteld. Er is een maximum aantal rondes, afhankelijk
van het no spillingsbeleid. Zo presenteert Sushi San een originele vorm
van all-you-can-eat.

ZEIST VERWELKOMT

URBAN SUSHIRESTAURANT

Een avond modern Japans dineren bij
Sushi San.
Een heerlijk avondje uit in een eigentijds Japans
restaurant waar je kunt kiezen uit classics én
nieuwe creaties van een bekende chef. Zeistenaren
kunnen vanaf nu terecht aan de Panweg in het
nieuwe urban sushi-restaurant Sushi San. De zaak
is uniek ingericht met een combinatie van modern
design en traditionele Japanse elementen zoals
grote houten kolommen, rijstpapieren lampen en
tekeningen van koi karpers. Hier genieten straks
zowel kleine als grote gezelschappen van een
exclusief all you can dine concept.

JAPANSE HORECAHOTSPOT
Zeist heeft er een nieuwe horecahotspot bij: vanaf eind november dineer
je bij Sushi San aan de Panweg met vrienden, familie of collega’s in een
intieme setting. Eigenaar Nyls Wang kijkt uit naar de opening van zijn
zaak. “Zeist is een mooie gemeente en ik wil gasten hier heel graag
kennis laten maken met ons moderne all you can dine sushi restaurant. Bij
ons kun je onbeperkt en betaalbaar genieten van een eigentijdse Japanse
keuken, en staat tegelijkertijd service en kwaliteit hoog in het vaandel.”

ROBOTS IN DE BEDIENING

SIGNATURE DISHES EN KLASSIEKERS
Het talent en het enthousiasme van de nieuwe sushi chef Nam Yue straalt
van de menukaart af. Zijn liefde voor kwalitatieve producten en verse
ingrediënten zijn duidelijk terug te zien. Zo wordt er gewerkt met wagyu
beef, truffel en kwalitatief hoogstaande sashimi. Dit authentieke rauwe
visgerecht, bereidt met frisse smaken en verse kruiden, is één van de
specialiteiten van de chef. Hierover zegt hij: “Ik houd van ingrediënten
als yuzu en lime. Met frisse zuren kun je de smaken van de gerechten
omhoog brengen. Dat kan bijvoorbeeld erg goed bij zalm, zeebaars
en sint- jakobsschelpen. Daarnaast houd ik erg van gegrild vlees, zoals
ossenhaas qubes met sake-sojasaus van de teppanyaki. Of mijn favoriet;
beef tataki met een yuzu ponzu saus.” Voor visliefhebbers zijn er ook
bijzondere creaties, zoals geflambeerde zeebaars met een crème van
uien, avocado en komkommer. Naast deze prachtige gerechten, vind
je ook genoeg klassiekers op de kaart, zoals de California roll, spicy
crispy ebi roll, hotbowls en spicy prawns. Op de drankenkaart worden
gasten ook weer verrast door een combinatie van klassiekers en nieuwe
producten. Zo is er keuze uit mooie cocktails, Japanse speciaalbieren en
streekbieren en bijzondere Japanse whisky’s.

Sushi San is de nieuwste populaire dinerbestemming voor iedereen uit
de wijde omtrek. Wie van kwalitatieve Japanse sushi houdt, een gastvrije
bediening met aandacht én een moderne kijk op horeca, is hier zeker aan
het juiste adres. Eigenaar Nyls Wang heeft namelijk nóg iets bijzonders
toegevoegd aan de restaurantbeleving. Ze zijn één van de eerste zaken in
Nederland die hun bediening laat ondersteunen door robots. Wang zegt
hierover: “De robots zullen niet onze medewerkers gaan vervangen maar
juist ondersteunen zodat onze medewerkers extra service en aandacht
aan de gasten kunnen geven.” De robots krijgen een eigen persoonlijke
naam en vormen zo onderdeel van het Sushi San-team. Zo wordt een
avondje Sushi San een unieke ervaring.
VOOR RESERVERINGEN EN MEER INFORMATIE GA NAAR
WWW.RESTAURANTSUSHISAN.NL
SUSHI SAN
PANWEG 118, 3705 GG ZEIST
030-9631492
WWW.RESTAURANTSUSHISAN.NL
INFO@RESTAURANTSUSHISAN.NL
FACEBOOK: SUSHIRESTAURANTSUSHISAN
INSTAGRAM: RESTAURANTSUSHISAN
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The Dare Company
Op 17 september jl. heeft The Dare Company haar 15-jarig
jubileum gevierd met als thema ‘Dare to be Hot’! De tuin
van de villa aan de Oostzeedijk, waar The Dare Company
kantoor houdt, werd door Advance Events omgetoverd tot
een waar outdoor minifestival. Medewerkers, klanten en
andere relaties konden hier genieten van een overheerlijke
barbecue en o.a. drankjes van Ice Tropez. Het was een
geweldige en gezellige nazomeravond! Allen bedankt
voor de afgelopen 15 jaar, samen op naar het volgende
jubileum!
WWW.THEDARECOMPANY.COM
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PERFECTE GLAZEN VOOR ELKE GELEGENHEID

200-JARIGE

LIBBEY
ZET STAP NAAR 21e EEUW
EN LANCEERT EIGEN
NEDERLANDSE WEBSHOP
Met het glaswerk van LIBBEY maak je van
elke tafel een feestje

Verwacht je binnenkort gasten of geef je een etentje thuis? Een mooi
gedekte tafel maakt écht het verschil. Schitterende glazen zijn daarbij
natuurlijk onmisbaar. Goed nieuws: al het mooie glaswerk van Libbey
kun je vanaf eind november nog sneller in huis halen. Dan lanceert het
merk namelijk de nieuwe webshop voor EMEA, waaronder Nederland.
Voor het eerst is dan in ons land de complete collectie verkrijgbaar. En
daarmee geef je iedere gelegenheid een feestelijk tintje. Want ook als
je geen gasten op bezoek krijgt kun je genieten van het mooie design en
hoogwaardige glaswerk.

TIJDLOZE KLASSIEKERS EN VERNIEUWEND DESIGN
De kans is groot dat je al eens hebt gedronken uit één van de glazen van
Libbey. In de collectie vind je namelijk een aantal echte iconen, waarvan
de ontwerpen je waarschijnlijk bekend voorkomen. Het bedrijf investeert
daarnaast continu in vernieuwende, duurzame, technieken en ontwikkelt
regelmatig nieuwe designs. Recycling is trouwens voor Libbey niets
nieuws. Alle producten zijn 100% recyclebaar en niet schadelijk voor het
milieu.
“Milieubewust zijn is een must. Voor onze consumenten,
klanten, maar ook voor onze organisatie. Het is onze
verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap
en toekomstige generaties.”
– Antoine Jordans, General Manager van Libbey Europe

Genieten van alledaagse momenten, gewoon in je eigen
huis. Met mooi glaswerk waar je blij van wordt. Libbey weet
hoe je een feestje thuis mooi aankleedt. De kans is groot
dat je al eerder hebt gedronken uit glazen van één van de
grootste glasproducenten ter wereld. Eind 2021 lanceerde
het merk de nieuwe webshop, wat het voor consumenten
nog gemakkelijker maakt om alle items uit de collectie snel
in huis te halen. Nodig familie en vrienden uit en geef de
tafel een extra feestelijk tintje met het glaswerk van Libbey.
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Wiesa Styling maakt van uw huis een thuis!
Klantvriendelijkheid, betaalbaar en servicegericht, uw droomomgeving waarmaken, dat is waar Wiesa Styling
voor staat. Op basis van een persoonlijk gesprek en een bezoek aan huis, realiseren wij voor U een passend
interieur met een persoonlijk karakter.

voor

na

Smaak is een kwestie van emotie en gevoel
Wij werken op afspraak en buiten normale werktijden.

Hoflaan 23 | 2691 AM 's-Gravenzande | 0174-61 43 00 | wiesa@wiesastyling.nl | www.wiesastyling.nl

EEN FEESTJE VOOR HET OOG

OVER LIBBEY

Voor een perfect gedekte tafel heb je verschillende glazen nodig.
Volgens de etiquette plaats je rechts boven het bord alle glazen in een
schuine lijn naar beneden neer. Je begint met het waterglas, dan het rode
wijnglas en onderaan het witte wijnglas. Natuurlijk kun je daar ook je
eigen invulling aan geven. Misschien schenk je veel liever bubbels in of
heb je alle ingrediënten in huis voor lekkere cocktails. Bij Libbey vind je
glazen voor elk moment.

Libbey is één van de grootste glasproducenten ter wereld. Het bedrijf
bestaat al sinds 1765 en heeft roots in glassteden door heel Europa,
waaronder Leerdam. Libbey Holland is gestart als glasblazerij ‘De Hut’
in Leerdam, tegenwoordig bekend als ‘Royal Leerdam’. Het merk is al
jaren onderdeel van Libbey. Het kwalitatief hoogwaardige glaswerk was
voorheen alleen verkrijgbaar via speciaalzaken en concept stores. In de
eigen webshop kunnen consumenten vanaf eind november de complete
collectie vinden en snel in huis halen.
LIBBEY
WWW.LIBBEY.EU
FACEBOOK: LIBBEYLIFESTYLE
INSTAGRAM: LIBBEYLIFESTYLE
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ESPRIT
BASIC

Alweer tien jaar hebben de hartsvriendinnen twee prachtige Esprit
winkels in Katwijk aan Zee en aan de Haagse Frederik Hendriklaan.
Deze winkels zijn ze gestart na jarenlang op het hoofdkantoor van Esprit
te hebben gewerkt. Ze zijn nog iedere dag blij dat ze deze heerlijke
items, die wekelijks nieuw binnen komen, mogen verkopen. Net als hun
basics waar ze helemaal gek op zijn en die nu ook via www.espritbasic.nl
geshopt kunnen worden. De T-shirts, sweaters en jeans maken iedere
outfit compleet. “Waarschijnlijk dragen onze klanten de basics zelf ook
al, maar ons doel is om nog meer vrouwen kennis te laten maken met
deze items waar je eigenlijk niet zonder kan en wil.”

Al meer dan 20 jaar werken Ivonne Reinders
en Marjolijn Boender samen, voor én met
Esprit. Hun hart ligt bij dit mooie, veelzijdige
label en niet zonder reden. Ze worden nog

WITH GOOD BASICS YOU
HAVE ENDLESS OPTIONS

steeds enthousiast van de kwaliteit, de
mix&match en constante vernieuwing van
de verschillende collecties.

DUURZAAM
“Wij proberen zo duurzaam mogelijk te leven en wat is er dan fijner dat
‘ons’ merk daar ook voortdurend mee bezig is.” Esprit produceert zo
duurzaam, biologisch en eerlijk mogelijk en gebruikt milieuvriendelijke
materialen. Momenteel is al 40% van de materialen afkomstig uit
duurzame bronnen. Door de kwaliteit van de kleding en accessoires
heb je er jarenlang plezier van. Daarna worden de meeste materialen
gerecycled, geupcycled en hergebruikt. En dan nog eens. En daarna nog
een keer. Naast steeds meer veganistische volledig diervrije producten,
maakt Esprit alleen gebruik van materialen van dierlijke oorsprong, die
diervriendelijk zijn.

JEANS
“Wie is er, net zoals wij, niet gek op jeans? Maar dan wel zo duurzaam
mogelijk en niet schadelijk voor onze gezondheid en het milieu.” De Better
Jeans worden gemaakt van meer biologisch katoen en meer gerecyclede
vezels maar verbruiken minder water, energie en chemicaliën tijdens het
productieproces. Milieubewust vanaf het begin: een duurzame leefwijze
maakte altijd al deel uit van het Esprit DNA en het voortdurend beter te
doen. Daarom zijn al hun jeans duurzaam: verantwoord geproduceerd
en met zorg behandeld. Daarnaast is een hoog draagcomfort belangrijk
en zijn ze constant op zoek naar opties die nog duurzamer zijn en naar
materialen van uitstekende kwaliteit.
WWW.ESPRITBASIC.NL
ESPRIT KATWIJK
VOORSTRAAT 31, 2225 EL KATWIJK AAN ZEE
071 401 5600
ESPRIT FREDERIK HENDRIKLAAN
FREDERIK HENDRIKLAAN 190, 2582 BK DEN HAAG
070 322 5771
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Zeg eens GoedenDAG tegen

De Advocaten Groep

Het ondertekenen van overeenkomsten in
het digitale tijdperk
We sluiten steeds vaker online overeenkomsten af. De verkoop van een woonhuis kan tegenwoordig zelfs volledig digitaal
passeren. Het verzoek om een digitale handtekening komt dus steeds vaker voor. Onlangs kwam een relatie van kantoor met de
vraag of een (onderwijs)overeenkomst rechtsgeldig kan worden gesloten als deze digitaal wordt ondertekend. Hierbij dient te
worden gedacht aan het plaatsen van een vinkje bij ‘’ik ga akkoord met de voorwaarden’’ in plaats van ondertekening middels
een handgeschreven handtekening.

Een ’’gewone’’ elektronische handtekening heeft op grond
van de wet in beginsel dezelfde rechtsgevolgen als een
handgeschreven handtekening. Deze handtekening is
slechts geschikt voor overeenkomsten met een laag juridisch risico - zoals eenvoudige verkoop- of inkoopovereenkomsten - omdat het relatief eenvoudig is om te frauderen
met deze categorie elektronische handtekening. Aan de
geavanceerde elektronische handtekening worden meer
eisen gesteld dan aan de ‘’gewone’’ elektronische handtekening en kent zodoende een hoger betrouwbaarheidsniveau. De geavanceerde elektronische handtekening heeft
dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien voor deze elektronische handtekening een
methode voor ondertekening is gebruikt die – gelet op het
doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt,
voldoende betrouwbaar is.
In de jurisprudentie is uitgemaakt dat een methode voldoende betrouwbaar is, indien een elektronische handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden, het mogelijk maakt de ondertekenaar te identiﬁceren

en tot stand komt met gegevens voor het aanmaken van
elektronische handtekeningen die de ondertekenaar met
een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken en op zodanige wijze met de daarmee
ondertekende gegevens is verbonden dat elke wijziging
achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.
Let op: niet in alle gevallen wordt een digitale handtekening gekwaliﬁceerd als voldoende. Uit een uitspraak
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 7 oktober
2020 volgt dat de elektronische handtekening weliswaar
aan de ondertekenaar was verbonden, zodanig dat deze
alleen geplaatst kon zijn door diegene die een SMS-code
had ontvangen en had ingevoerd en dat de ondertekenaar
in die zin te identiﬁceren was dat de handtekening bestond
uit een naam. Echter, een per SMS ontvangen code op een
door de aanvrager opgegeven telefoonnummer is naar het
oordeel van de kantonrechter geen gegeven dat de ondertekenaar ‘’met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn
uitsluitende controle kan gebruiken’’. Voor zover een SMScode al van een voldoende hoog vertrouwensniveau zou

zijn, was niet gesteld of gebleken dat het telefoonnummer
waarop betreffende code was ontvangen ter uitsluitende
beschikking van de ondertekenaar stond. Nu de digitale
handtekening niet als voldoende betrouwbaar kon worden
aangemerkt, was de verbinding tussen de ondertekenaar
en de elektronische gegevens van het digitale document,
niet tot stand gekomen. De gebruikte elektronische handtekening diende derhalve te worden aangemerkt als een
‘‘gewone’’ elektronische handtekening in de zin van de wet.

Tot slot
Digitale ondertekening van overeenkomsten biedt een
praktische oplossing om in het digitale tijdperk op een
rechtsgeldige wijze met elkaar te contracteren. Daarbij
dient onder meer rekening te worden gehouden met het
belang en het doel van de overeenkomst en de relatie tussen partijen. Bij een groter belang, of een prille relatie, is
meer aandacht vereist voor de betrouwbaarheid van de
handtekening om toekomstige bewijsproblemen te voorkomen. Conclusie op basis van het voorgaande is dat een

digitale handtekening aldus dezelfde rechtskracht kan
hebben als een handgeschreven handtekening. U dient dan
wel aan de voorwaarden te voldoen, waarbij de digitale
handtekening in ieder geval op unieke wijze te koppelen
moet zijn aan de ondertekenaar. Daarnaast dient de methode van het digitaal ondertekenen voldoende betrouwbaar
te zijn, zodat met zekerheid kan worden vastgesteld dat
de betreffende persoon de overeenkomst digitaal heeft
ondertekend.
Wenst u als leverancier of als winkelier een (digitale)overeenkomst af te sluiten, dan doet u er verstandig aan na te
gaan of aan bovenstaande vereisten is voldaan. Twijfelt u
of een digitale handtekening in uw speciﬁeke geval wordt
gekwaliﬁceerd als voldoende, schroom dan niet om contact
met een van onze advocaten op te nemen! Wij wensen u
een mooie DAG!

De Maatschap de Advocaten Groep | Laan van Zuid Hoorn 60, 1e etage | 2289 DE Rijswijk (ZH) | T. 070 82 000 24 | F. 070 82 000 25
E. info@advocatengroep.nl | KvK 72999039 | BTW NL859606570B01
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De fijnproevers onder ons komen in Cadzand volop aan hun trekken.
Sergio Herman, één van ’s lands bekendste chefs, heeft verschillende
Michelin-sterrenzaken rondom deze badplaats. Zo is er de 1-sterren
strandbrasserie AirRepublic, dat veel bijzondere gerechten met schaalen schelpdieren op het menu heeft. En natuurlijk 2-sterren restaurant Pure
C, dat Sergio Herman zelf ‘een eerbetoon aan Zeeland en haar rijke
ingrediënten’ noemt. Blijf je liever in de buurt van je luxe villa dan kan
je ook heerlijk eten bij het restaurant op het park. Of voor een knusse
winterse avond in je villa bestel je een compleet verzorgde gourmet aan
huis, zodat je met de hele familie kan genieten van heel veel lekkers
zonder dat je de deur uit hoeft te gaan.

ROOMPOT NOORDZEE
(ZEEUWS-VLAANDEREN)

WINTERSE

DROOMVAKANTIE

RÉSIDENCE

CADZAND-BAD

Vind je luxe en exclusiviteit tijdens je vakantie belangrijk? Dan voel je
je helemaal thuis bij Noordzee Résidence Cadzand-Bad in Zeeland.
Rijd de poort van het Résidence binnen en de witte villa’s aan het water
vallen direct op. Met ieder een eigen beschut privé tuinterras, lichte
woonkamers met vloerverwarming en ruime slaapkamers ademen de
(vrijstaande) villa’s luxe en comfort. Het park ligt erg dicht bij het strand
en is de perfecte uitvalsbasis om een mooie winterse strandwandeling
te maken. Cadzand is de meest zuidelijkste badplaats van Nederland.
Deze Zeeuws-Vlaamse kustplaats heeft een breed zandstrand en ligt in
een prachtig duingebied waar je mooie natuur en vogels kunt spotten.
Daarnaast kan je op deze plek goed fossielen, haaientanden en schelpen
vinden.Wanneer je liever de fiets pakt, dan is een heerlijke tocht langs de
kust een ‘must’ met een mooie route van Cadzand-Bad naar Breskens.
Het 16 kilometer lange fietspad voert je steeds langs zee. De fietsen huur
je gewoon op het park en reserveer je voor je verblijf zodat je zeker weet
dat ze voor je klaar staan. Landinwaarts ligt Cadzand-Dorp. Een nog
goed herkenbaar middeleeuws ringdorp met in het midden de gotische
Mariakerk uit begin 14e eeuw. De kerk en de oude huizen rondom zijn
bepalend voor het dorpsbeeld. Molen ‘Nooitgedacht’ is een blikvanger
in het dorp. De molen werd in 1977 volledig gerestaureerd. Trek er dus
zeker even de tijd voor uit om de mooie omgeving en natuur te ontdekken
en te omarmen. Opwarmen kan na een wandeling of fietstocht heerlijk in
je eigen infrarood sauna in je villa.

MET ROOMPOT

Deze winter genieten van al het moois dat Nederland te
bieden heeft? Met Roompot is dat geen probleem! Van
luxe vakantiewoningen aan de kust tot gloednieuwe houten
design lodges midden in het bos. Met keuzes uit heerlijke
verblijven voor ieder budget en voor alle leeftijden zit jouw
winterse droomvakantie in eigen land er altijd tussen.
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Wil je er toch even op uit? Geen probleem, want er is in de omgeving veel
te ontdekken. Het gastvrije landschap biedt rust en een bijzondere sfeer.
Tegelijkertijd is er voldoende uitdaging om te wandelen of fietsen. Je geniet
hier van vergezichten, van vakwerkhuizen en kabbelende beekstromen.
Door de hoogteverschillen, zuidelijke ligging en kalkrijke bodem komen
er veel dieren en planten voor die je nergens anders in Nederland vindt.
Het zinkviooltje bijvoorbeeld, maar ook de geelbuikvuurpad, hazelmuis
en wilde kat. Gulpen verrast elk seizoen.
Wil je er echt een dag op uit, dan liggen het gezellige Maastricht en
het bekende drielandenpunt in Vaals op een steenworp afstand. Ook
Valkenburg aan de Geul is een aanrader voor een bezoek. Rondom de
indrukwekkende kasteelruïne en boven de eeuwenoude gangenstelsels
ligt de charmante, middeleeuwse stadskern vol terrassen en winkeltjes. Na
een bezoek aan het centrum kan je meteen door naar de mergelgroeven
waar van alles te beleven is voor jong en oud. Tijdens een bezoekje aan
de grotten in Limburg leer je hoe deze door de eeuwen heen verbonden
zijn met het dagelijks leven in de omgeving. Ontdek de ondergrondse
geheimen op je gemak tijdens een rondleiding, of juist op een speciale
mountainbike terwijl de adrenaline door je lijf giert.
Na een bezoek aan al het moois wat Zuid-Limburg te bieden heeft, kom
je in Roompot Qurios Gulpen weer helemaal tot rust. Het park heeft een
eigen restaurant waar je heerlijk kunt dineren. Maar ook een punt waar je
kunt afhalen zodat je nog even extra kunt genieten van het uitzicht en de
rust van je eigen lodge. Hier wil je echt niet meer weg!

ROOMPOT PARK QURIOS GULPEN
(REGIO ZUID-LIMBURG)
Liever een vakantie midden in het groen in een mooie design lodge? Dan is
Roompot Park Qurios Gulpen echt iets voor jou. Dit gloednieuwe park dat
net geopend is, ligt in een van de mooiste gebieden van Nederland: het
Geuldal. Je waant je tussen de glooiende heuvels van Limburg echt even
in het buitenland. Je verblijft in één van de gloednieuwe houten design
lodges die door de rustige architectuur mooi opgenomen worden in de
omringende natuur. De lodges zijn van binnen helemaal ingericht anno
2021 en er is veel gewerkt met hout en natuurlijke materialen waardoor
het interieur ook helemaal in de omgeving past. De grote ramen geven
een adembenemend uitzicht op het mooie Geuldal, waar je geen genoeg
van kan krijgen.
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ONE.TWO.FREE!
10% NIAC INAM IDE PE R FE C T ING
Het balancerende 10% Niacinamide Perfecting Serum
verfijnt effectief de huidstructuur door fijne lijntjes te verminderen, de huidbarrière te versterken en het uiterlijk
van de huid egaal te maken. Het gefermenteerde
mineralencomplex ondersteunt belangrijke processen in huidcellen. €22,99 | www.douglas.nl

BABOR

EYE SHADOW QUATTRO 04
Deze werd maandag 1 november jl. in het Apollo
hotel in Amsterdam uitgereikt. Dit was tevens het
10-jarig jubileum van The Strong Women Award.
Tijdens deze gezellige lunch, waarbij 35 leuke, bekende

D AY & N I G H T

Een palet met vier gebakken oogschaduws in ragfijne,
poederige textuur. Bevat vier op elkaar

vrouwen aanwezig waren, werd bekend gemaakt wie de Strong

afgestemde, sterk gepigmenteerde

Women Award 2021 in ontvangst mocht nemen.

nuances met een zijdeachtig matte en

Deze keer was de winnares Fidan Ekiz, journaliste, presentatrice
en documentairemaker, die de doelstelling van de Strong

glanzende finish. In 4 kleurenpaletten
verkrijgbaar. Voor een complete,

Women Award helemaal belichaamd. “Vrouwen die tegen de

perfect bij elkaar kleurende oogmake-

wind in blijven staan en het hart op de juiste plaats hebben in het

up met matte en glanzende finish.

zonnetje te zetten.”

€34,90 | www.babor.com

BABOR

GRAND CRU

AMPOULE CONCENTRATES

LIFT & FIRM

Met de Grand Cru Edition heeft BABOR een
exclusieve en buitengewone ampullenkuur
gecreëerd voor een bijzonder veeleisende huid.
Drie nauwkeurig op elkaar afgestemde Ampoule
Concentrates met exclusieve rozenextracten,
vormen een zeer werkzame en alomvattende
anti-aging belevenis. De huid straalt en ziet er
gladder, gelijkmatiger en jeugdig frisser uit.
€49,90 | www.babor.com

De titel Strong Women Award (Role model) onbekende vrouw
werd voor het eerst uitgereikt, de winnares hiervan was: Maaike
de Kramer! Zij zet zich iedere dag in om mensen die het moeilijk
hebben te ondersteunen.
Ook Betty de Groot, organisator van dit event, werd dit keer in
het zonnetje gezet voor alweer 10 jaar Strong Women Award.

DOUGLAS COLLECTION

WWW.STRONGWOMENAWARD.NL
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S K I N F O C U S V I TA M I N

HUDA BEAUTY

RADIANCE INSTANT GLOW

ROSE QUARTZ EYESHADOW PALETTE

Vitamin Radiance Instant Glow Cream laat de teint

Het nieuwe Rose Quartz 18-Well oogschaduw palette maakt

onmiddellijk weer stralen. Ideaal voor een doffe

gebruik van de harmonieuze krachten van de natuurlijk steen

huid, de lichte textuur dringt snel door en zorgt

om eindeloze kleurencombinaties van energieke en kalmerende

ervoor dat de huid onmiddellijk haar natuurlijke

tinten te creëren. Van zachte matte tinten, glitterende poeders

uitstraling terugkrijgt. De huid is gehydrateerd,

tot een one-of-a-kind holografische doorschijnende gloss. €67,-

stralend en de teint is egaal. €22,99

Verkrijgbaar via www.iciparisxl.nl en www.thebeautyeditor.nl

www.douglas.nl
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MAXIMAAL HAALBARE ALS RESULTAAT
Het kantoor is gevestigd in de Adelheidstraat. De straat achter de ingang
van het Paleis van Justitie, waar de Kantonrechter, de Rechtbank en
het Gerechtshof zijn gevestigd. Mooier en sneller kan het dus niet. Het
professionele, betrokken team gaat voor iedere zaak daadkrachtig aan
de slag met passie voor hun vak met het maximaal haalbare als resultaat.
Zij vinden de beste oplossing voor je juridische problemen, waarbij jouw
belang altijd voorop staat. “De klant krijgt ook altijd een eerlijk advies,
ook als dat niet positief is”. Persoonlijke betrokkenheid staat centraal. Een
klein kantoor waar de advocaten en medewerkers nog echt aandacht
voor de klant hebben.
Omdat een zaak vaak raakpunten met meerdere rechtsgebieden heeft,
werkt Van der Zwan Advocaten op meerdere rechtsgebieden, zoals
arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht, consumentenrecht, contractenrecht,
erfrecht, faillissementsrecht, ondernemingsrecht, incasso en coronarechtspraak. Door deze aanpak kunnen zij je optimaal van dienst zijn.
“Wij weten wat een impact een gerechtelijke procedure op iemand heeft
en begeleiden je door het hele proces”. En goed om te weten, op hun
website onder het kopje ‘blog’ vind je goede, juridische adviezen.

spelerscontracten en portretrecht. Het zijn zomaar wat zaken waar de
professionele sporter of de sportorganisatie bijna iedere dag mee te
maken heeft. Zaken die een groot effect hebben wanneer ze niet goed
geregeld zijn. Zaken die vragen om een specialist met specifieke kennis
op het gebied van sportrecht. “Niet iedere vraag wordt beantwoord met
een factuur”.
“Vaak wordt gezegd dat voetbal de belangrijkste bijzaak is in het leven
is”. Om die reden wordt Richard geregeld benaderd door de media
met de vraag of hij zijn visie op een voetbalzaak kan geven. Zoals over
geschillen met de K.N.V.B. over het interpreteren van de reglementen,
bijstaan van voetballers bij transferonderhandelingen, tuchtzaken en
commerciële geschillen. De laatste jaren is hij zich meer en meer gaan
toeleggen op letselschade en staat hij ook menig voetballer bij in het
verhalen van schade die voortvloeit uit letsel opgelopen tijdens een
voetbalwedstrijd.
VAN DER ZWAN ADVOCATEN
ADELHEIDSTRAAT 76, DEN HAAG
070 789 00 90
WWW.VANDERZWANADVOCATEN.NL
WWW.VOETBALADVOCAAT.NL

VOETBALADVOCAAT

TAC T I S C H

Richard van der Zwan heeft ook al meer dan 25 jaar succesvol ervaring
in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Gedragsregels, tuchtrecht, reglementen, arbeidsrecht, aansprakelijkheid, huur,
eigendom en erfpacht van sportaccommodaties, sponsorcontracten,

ALS HET KAN,
HARD PROCEDEREND

ALS HET MOET
Van der Zwan Advocaten is een sfeervol en dynamisch
advocatenkantoor in Den Haag met meer dan 25 jaar
ervaring. Altijd krijg je op een heldere en persoonlijke wijze
advies over je juridische probleem. En met hun innovatieve
inzet, gaan ze net iets verder. Want kwaliteit staat hier hoog
in het vaandel evenals professionaliteit, deskundigheid,
betaalbaarheid, transparantie en betrokkenheid. Tactisch
als het kan maar hard procederend als het moet.
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BABOR  HSR LIFTING
NECK & DÉCOLLETÉ CREAM
voor hals en decolleté voor

LE PARFUM LUMIÈRE

een merkbare vermindering

Elie Saab, de wereldberoemde couturier,

van alle soorten rimpels en

lanceerde in september een nieuw parfum;

het doelgericht vertragen rim-

Le Parfum Lumière, een ode aan het

pelvorming. Naast het innova-

licht. Zoals alle parfums uit de Elie Saab

tieve werkstoffenconcept is het

collectie draagt ook Le Parfum Lumière

vooral het unieke gevoel dat

de unieke handtekening van Elie Saab,

de HSR Anti-Wrinkle Neck &

patchoeli en oranjebloesem, de geuren

Décolleté Cream tot een waar

uit zijn jeugd in Libanon. €113,- (90ml)

verzorgings-icoon maakt.

Verkrijgbaar bij de luxe parfumerie.

Luxueuze speciale verzorging

Masters Expo.
Van 18 tot en met 22 november vond in de Amsterdamse
Rai, op een oppervlakte van 40.000 vierkante meter, de
twintigste editie van MASTERS EXPO. plaats. Hier komt het
beste op het gebied van business, kunst, interieur, finance,
fotografie, gadgets, gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en travel samen. Een exclusieve zakenbeurs met
als pijlers authenticiteit, vakmanschap en duurzaamheid en
een diepe focus op het ondernemerschap. Het thema van
dit jaar was The forward Edition, voor sustainable en future
proof premium businesses, die trendsettend en verbindend
zijn.
MASTERS EXPO. is dé plek waar deze innovaties zichtbaar
zijn, waar nationale en internationale lanceringen plaatsvinden, zie het maar als een liefdesverklaring aan het ondernemerschap. Ongeveer driehonderdvijftig exposanten
uit bijna twintig verschillende branches kregen een platform
om het mooiste en meest exclusieve aanbod op hun vakgebied aan de tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland te presenteren. Van botenbouwers tot uitblinkers op
het gebied van duurzaamheid, van de beste horlogemakers
tot grote projectontwikkelaars. Exposanten, ondernemers,
investeerders, CEO’s, leiders, politici en visionairs troffen
elkaar op de beursvloer om zaken te doen, te netwerken
en vooruit te kijken. Ontmoet, ontdek en laat je inspireren.
WWW.MASTERSEXPO.COM/
FOTO’S DOOR ALBERT DEN ISEGER FOTOGRAFIE
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ELIE SAAB

€85,90 | www.babor.com

OLAPLEX - NO.0 INTENSIVE
BOND BUILDING HAIR TREATMENT

BABOR

Olaplex No.0 Intensive Bond Building Hair

HSR LIFTING CREAM RICH

Treatment is een behandeling om thuis te

De innovatieve samenstelling van het nieuwe werkstoffen-

gebruiken en zorgt ervoor dat beschadigd haar

complex van de HSR Anti-Wrinkle Cream Rich legt de lat

intensiever herstelt. Het product herstelt gebroken

bij BABOR nog hoger en biedt MEER op gebied van cos-

zwavelbruggen. Voor het beste resultaat wordt

metische lifting. Met een zachte, volle

Olaplex No.0 gebruikt in combinatie met Olaplex

textuur verwent de HSR Anti-Wrinkle

No.3. €29,95 | www.olaplex.nl

Cream Rich de droge, veeleisende
huid en zorgt bij ieder gebruik voor
een unieke verzorgingservaring.
€99,90 | www.babor.com

PAYOT - FACE AND
EYES CLEANSING OIL

PAYO T

UNIVERSAL FACE CREAM

Geformuleerd zonder essentiële oliën of
parfum, getest onder dermatologisch en
oogheelkundig toezicht om een hoge
tolerantie voor het reinigen van de ogen

Deze universele gezichtscrème met biologische essentiële

te garanderen. Deze rijke olie reinigt de

lavendelolie kalmeert en verzacht de huid. De formule

huid zacht zonder de huidbarrière te

is verrijkt met olijfolie en hydrateert en verzacht de huid.

beschadigen dankzij de verzachtende

De frisse, aromatische tonen betoveren en ontspannen de

eigenschappen van olijfolie. €24,90

geest. €44,70 (50ml) | www.carecosmetics.nl

(90ml) | www.carecosmetics.nl
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WIJ MAKEN...

BEURSSTANDS - HUISSTIJLEN - CAMPAGNES - FOLDERS

LOGO’S - MAGAZINES - FOTO’S - ONLINE ADVERTENTIES

HOE SCHRIJF JE EEN GOEDE

INSTAGRAM BIO?

Naast een call-to-action toe te voegen in de websitelink kan het ook
effectief zijn om het in hoofdtekst toe te voegen. Mocht je bijvoorbeeld als
doel hebben om meer volgers te generen, dan kan oproepen tot “volg
ons nu om op de hoogte te blijven!” erg goed werken.

Instagram is één van de grootste sociale media platformen
van dit moment. Om van alle voordelen van Instagram te
profiteren is het voor veel bedrijven belangrijk hierop actief te

VIDEO’S - WEBSITES - BEURSSTANDS - NIEUWSBRIEVEN

zijn. Vaak wordt er gedacht dat vooral de feed belangrijk is

BANNERS - SIGNING - BOEKJES - POSTERS - KAARTJES

het belang van een krachtige biografie vergeten. Besteed

voor de eerste indruk van je bedrijfsprofiel, maar vaak wordt

daarom genoeg aandacht aan het creëren van je Instagram
bio. Maar hoe schrijf je een goede biografie en waar moet je
op letten? Om alles uit je Instagram profiel te halen hebben
wij daarom 5 belangrijke tips op een rijtje gezet.
1. WAT IS JE DOEL?

5. FONT GEBRUIK

Omdat je slechts 150 karakters hebt om je volledige biografie mee te
schrijven, is het belangrijk om alleen relevante teksten te gebruiken die
bijdragen aan je doel. Eigenlijk is het een korte elevator pitch, focus je dus
alleen op de relevante dingen.

Tegenwoordig is het ook mogelijk een bio in een ander lettertype te
plaatsen op Instagram. Er zijn verschillende website waar je een biotekst in een ander font kan omzetten en kan plaatsen in je Instagram bio.
Dit geeft een speels effect en zorgt er ook voor dat je extra opvalt. Een
voorbeeld van zo’n website is: lingojam.com/FontsForInstagram.

Je doel kan bijvoorbeeld zijn om nieuwe producten te promoten of
mensen te informeren over je bedrijf. Ook gebruiken sommige bedrijven
dit gedeelte om hun merkmissie of visie hierin uit te drukken.

2. GEBRUIK JE MERKIDENTITEIT
Maak optimaal gebruik van je Instagram biografie door je merkidentiteit
naar voren te laten komen. Denk hierbij aan de taal, lettertype, iconen en
de toon, maar ook kunnen relevante emoji’s effectief zijn. Daarnaast kun
je hiermee het bedrijfsprofiel simpel uniek maken.

De kracht van The Dare Company is dat alles onder één dak valt,

The Dare Company levert de aangeboden diensten in-house met

of het nu gaat om een website ontwikkeling, online marketing

eigen specialisten. Dit biedt dan ook vele voordelen voor onze

strategie, graﬁsche vormgeving of drukwerk. Hierdoor kunnen

klanten: snelle levering, ﬂexibiliteit, geen kostenopslag voor een

wij snel schakelen, onze klanten snel te woord staan en ze zo

derde partij en een volledige aanpak van de probleemstelling.

3. HASHTAGS EN PROFIELLINKS

compleet ontzorgen. Website aanpassingen, check! Advertenties

Onze klanten zijn zeer tevreden met onze Rotterdamse ﬁlosoﬁe..

op Google, check! Design, check! Zoekmachine optimalisatie,

Welkom bij The Dare Company!

In je Instagram bio kan je ook een klikbare hashtag of profiellink
toevoegen. Deze optie kan erg effectief zijn voor bedrijven die meerdere
accounts beheren.

check! Adverteren op Social media, check! Wij zijn een one-stopshopping area voor alle marketing & communicatie diensten! Een

Benieuwd hoe The Dare Company jouw bedrijf kan helpen? Neem

win-win-win voor alle partijen.

gerust contact ons op!

4. CTA
Eén van de belangrijke stappen is een call-to-action toe te voegen
aan de biografie. Wil je de bezoekers naar een Linktree leiden? Een
homepagina? Of een productpagina? Instagram geeft de mogelijkheid
om één link toe te voegen in de biografie; maak hier dus goed gebruik
van!

6. CONTACTGEGEVENS
Ook belangrijk om mee te nemen in de biografie van jouw bedrijfsprofiel
zijn de contactgegevens. Instagram biedt de mogelijk om deze gegevens
makkelijk in te vullen. Onderaan de bio verschijnen dan vervolgens jouw
locatie en mail of telefoon contactbuttons.

Je Instagram biografie kan het verschil maken bij het vergroten van je
online zichtbaarheid. Het is een ideale plek om te laten zien wie jij als
merk bent. Het kan je ook helpen om je uniekheid te laten zien en je
publiek te vermaken. Met deze tips moet het zeker lukken om alles uit
de biografie van je bedrijfsprofiel te halen! Wil je nog meer groeien op
social media? Of heb je andere social media gerelateerde vraagstukken?
De social mediaspecialisten van The Dare Company helpen je hier graag
mee! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

THE DARE COMPANY
OOSTZEEDIJK 90, 3063 BG ROTTERDAM
010 522 33 32
INFO@THEDARECOMPANY.COM
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Scan hier om
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te bekijken!
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REEDIJK

CHOCOLATERIE

FOTO’S DOOR VOLWERK FOTOGRAFIE

Na groen licht te hebben gehad, ben ik meteen begonnen met het
uitbreiden van mijn assortiment. Denk hierbij aan bonbons, pindarotsjes en
seizoensproducten zoals chocoladeletters en paashazen. Dit alles maak
ik in een atelier op het industrieterrein in Strijen (gemeente HoekscheWaard). Uitsluitend met de beste en vaak lokale ingrediënten worden
mijn producten vervaardigd. Zo gebruik ik bijvoorbeeld vers gebrande
noten van een notenbranderij, advocaat van de lokale boerderijwinkel
en honing van mijn vaste imker.

vensterdoos voor de chocoladeletters, verpakking speelt ook zeker een
rol in mijn visie. Verpakking is tenslotte het eerste wat je ziet. Hiernaast
worden de bestellingen altijd binnen mijn eigen netwerk bezorgd. Zo
is er geen vertraging of schade aan het product door ongemakken bij
een eventuele externe partij. Dit maakt het dat alles binnen mijn bedrijf
aangenomen, verwerkt, ingepakt en bezorgd wordt, zodat ik mijn klant
de garantie op een mooi product kan geven. Dit staat ook hoog bij mij
in het vaandel.

In 2017 heb ik, Dylan Reedijk (23), mijn chocolaterie
opgericht. In het prille begin ben ik thuis in de
keuken begonnen met het vervaardigen van
bonbons. Omdat ik een opleiding tot banketbakker
heb afgerond en dit specifieke onderdeel weinig
aan bod kwam, wilde ik hierin verder. Na een paar
klanten te hebben verworven kwam het moment
om mij officieel in te schrijven bij de Kamer van
Koophandel. Om precies te zijn in oktober 2017.
TOEKOMST
Naast de “gewone” werkzaamheden is bij mij het houden van een
bedrijfsuitje, workshop of kinderfeestje mogelijk. Hierdoor houd ik nauw
contact met mijn klanten en krijgen zij ook echt te zien dat het handwerk
is. Ook ben ik te vinden op braderieën, markten en fairs.

WEDERVERKOOP
Als chocolatier is mijn wens ook zeker om zoveel mogelijk mensen te
laten zien en ervaren wat echte chocolade is. Zeker voor een bedrijf is
dit ook een mooi visitekaartje. Bonbons met vulling naar keuze en een
logo is daarom ook zeer in trek. Apart verpakt of los, bij een kop koffie
of een dessert siert het enorm. Zowel in een beautysalon of restaurant.
Maar als winkel zijnde is er uiteraard ook mogelijkheid om producten
af te nemen. Dit tegen een scherpe prijs en met veel flexibiliteit. Zo is
mijn klantenbestand al aardig gegroeid afgelopen jaren. Bij meerdere
bakkerijen, supermarkten en horecazaken zijn mijn bonbons en
seizoensproducten te vinden. Hierin sta ik sterk omdat door handwerk en
eigen transport vaak last-minute leveringen mogelijk zijn, in tegenstelling
tot grote industriële bedrijven.

Buiten dit alles heb ik ook de drive om mij te richten op gepersonaliseerde
producten. Zo zijn er in de loop der jaren veel bedrijven bijgekomen die
hun klanten een mooi, lekker en handgemaakt cadeau/relatiegeschenk
willen geven. Zo maak ik, geheel op wens van de klant, originele en
vaak met logo en/of tekst gepersonaliseerde producten. In grote of
kleine oplages, hier zit bij mij geen limiet of minimale afname aan
verbonden. Dit zorgt ervoor dat ik, zowel voor de wat kleinere als grotere
ondernemer, een mooi geschenk kan realiseren. Met uiterste zorg wordt
elk product handmatig verpakt. Dit zorgt ervoor dat het geschenk ook
echt een geschenk wordt. Een prachtig fluwelen lint om de handgemaakte
bonboneieren, een luxe verpakking voor bonbons of een mooie
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Interesse in afname van producten of op zoek naar een mooi geschenk?
Zowel zakelijk als particulier help ik u graag verder! U kunt bij mij terecht
met uw vragen of wensen. Daarnaast is het ook zeker mogelijk om
persoonlijk langs te komen, hiervoor graag een afspraak maken via een
van onderstaande mogelijkheden.
Tot snel! Dylan Reedijk.
REEDIJK CHOCOLATERIE
06 - 121 048 31
INFO@CHOCOLATERIEREEDIJK.NL
WWW.CHOCOLATERIEREEDIJK.NL
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UITGEBREIDE BORREL

ACHTERHOEKS BOETIEKHOTEL

VILLA

Na een dag de Achterhoek verkennen - op de website van Villa
Wanrooy vind je een keur aan actuele activiteiten - schuif je ’s avonds
weer aan in de eetkamer van Van Mien. Voor een lokale maaltijd én
uiteraard voor een uitgebreide borrel. Ook hierbij zijn er weer originele
en goed uitgewerkte borrelgerechten te bestellen, zoals ‘Vieze Frieten’
en het ‘Groentetuintje’, of kies voor een plateau met de lekkerste lokale
droge hammen, worstjes en kazen. Je bent niet voor niets even weg. Dit
kleinschalige boetiekhotel is de afgelopen jaren grootscheeps verbouwd.
Wat in 1881 startte als leerlooierij tegen de historische stadswal aan, is nu
een levendige en vrolijke plek waar jong en oud zich thuis voelt. Precies
zoals de nieuwe eigenaren het zich hadden voorgesteld.

WANROOY
IS NIEUWE HOTSPOT IN OUDE STADSVILLA

Persoonlijke aandacht, kwaliteit en een unieke
beleving. Als je een weekendje weggaat, zijn
dat de dingen die je graag wilt ervaren, toch?
Bij het nieuwe boetiekhotel Villa Wanrooy word
je heerlijk in de watten gelegd door eigenaren
Monique en Liesette en hun gastvrije team.
Hun doel? Je laten ervaren hoe geweldig de
Achterhoek is én je kennis laten maken met lokale
producten.
KARAKTERISTIEKE STADSVILLA

leveranciers. Zo is de koffie van ‘fairchain’ koffiemerk Bocca, en worden
er duurzame wijnen uit de Achterhoek en Europa geschonken. Uiteraard
staan er ook veel lokale biertjes op de kaart. Geïnspireerd en verzadigd
kun je daarna niet anders dan in de winkel uitgebreid lekkernijen shoppen
voor thuis. Denk aan groenten uit het seizoen, vers brood, duurzaam
vlees en heerlijke kaas. Bij Van Mien is de verleiding groot, als je van
lekkers houdt.

Wie de binnenstad van Doetinchem binnenrijdt, valt al vrij snel de
prachtige Villa Wanrooy op. Het karakteristieke herenhuis op de kop
van de Grutstraat straalt je tegemoet vanaf de Keppelseweg. Hier huist
de nieuwste hotspot van Doetinchem: Villa Wanrooy, een monumentale
stadsvilla met historische walwoningen en een ruime stadstuin. Hier
wordt nagedacht over hoe het hotel de voetafdruk op de planeet zo
klein mogelijk kan houden. Zo worden de linnen dekbedovertrekken niet
gestreken. Ook zijn vertrouwen en kwaliteit belangrijke waarden van de
Achterhoekse ondernemers Monique en Liesette; op de centrale gang
bevindt zich de superleuke honesty bar, met lokale sappen, biertjes,
wijntjes, koffie en thee. Hier houd je zelf bij wat je drinkt en reken je aan
het einde van je verblijf af.

SMAAKVOL EN DUURZAAM
Monique en Liesette en team bieden 7 kamers aan met elk een eigen
stijl. De kleurrijke en comfortabele inrichtingen zijn geïnspireerd op de
smaken zout, zoet, pittig, umami, zuur, bitter en smaakloos. De thema’s
verwijzen naar de grote liefde die team-Wanrooy deelt; namelijk die van
goede, lokale, eerlijke producten. Beneden in de villa vind je dan ook
een geweldige eetwinkel, genaamd Van Mien, waar een eigen patissier
de lekkerste taarten bakt. Ingericht als een gezellige eetkamer kun je hier
ontbijten en lunchen. Denk aan eggs benedict met Hollandaise saus of
pancakes met blauwe bessencompote. Er wordt gewerkt met duurzame
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OVER VILLA WANROOY
Villa Wanrooy begon in 2019 met verbouwen en renoveren en opende
onlangs haar deuren. Het hotel is onderdeel van de Him+ groep.
www.himplus.nl
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HOUBIGANT

P A R I S

BOIS MYSTIQUE
Bois Mystique van Houbigant
Paris is warm, houtig en kruidig.
Een

zeer

klassieker

elegante
voor

moderne

heren.

Bois

Mystique begint met een friskruidige opening van bergamot
en roze peper. Warmt vervolgens
langzaam op en ontwikkelt zich
tot een warme houtige geur met
zelfs een licht poederige 'drydown'. €145,- (100ml) | www.
prestigecosmetics-benelux.nl

UNG - LIPGLOSS
UNG Lipgloss is een langhoudende Lipgloss met
een hoge kleurintensiteit en glans. De zijdezachte
structuur geeft een bijzonder driedimensionaal
effect en geeft uw lippen extra volume met een
mooie, natuurlijke glans. UNG Tinted lipgloss is
verrijkt met verzorgende bestanddelen. €19.50
Verkrijgbaar via www.UNGcosmetics.com of de

GIORGIO ARMANI

kapper, schoonheidsspecialist of Mapeau.nl

M Y W AY

Ontdek MY WAY, de nieuwe vrouwengeur
van Giorgio Armani. MY WAY is de geur
van ervaringen en connecties voor de
VILLA WANROOY

nieuwsgierige en authentieke vrouwen

GRUTSTRAAT 49, DOETINCHEM

die bereid zijn hun horizon te verbreden

+31 (0)314 – 32 06 88

en betekenisvolle ontmoetingen over de

WWW.VILLA-WANROOY.NL

hele wereld te beleven. €141,- (90ml)

FACEBOOK: VILLAWANROOY
INSTAGRAM: VILLAWANROOY

Verkrijgbaar bij alle erkende Giorgio
Armani verkooppunten.

UNG
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N A O B AY  O R I G I N

V E LV E T L I P S T I C K

RECOVERY MASK SENSITIVE SKIN

UNG

Gezichtsmasker

gevoelige

kleursensatie doordat deze exclusieve lipsticks

huid. Dit masker vermindert roodheid,

meer pigmenten bevatten dan andere formules.

branderigheid en prikkend gevoel. Bevat

Al bij de eerste keer aanbrengen zorgt het voor

verzachtende en verfrissende bestanddelen

een intense levendige kleur met een zijdezachte

zoals oranjebloesemwater, vitamine E en

finish. De extreem zachte samenstelling houdt

een combinatie van hydraterende rijst en

de lippen heerlijk zijdezacht. €24.50

abrikozenolie, die de vetzuren van de huid

Verkrijgbaar via www.UNGcosmetics.com of

herstellen. €19,70 | www.minkbc.nl

de kapper, schoonheidsspecialist of Mapeau.nl

voor

de

Velvet

Lipstick

voor

dé

ultieme
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Vrouwen die borstkanker hebben gehad, lopen hier soms ook tegenaan.
Het kan bij borstkanker voorkomen dat de hele borst geamputeerd moet
worden. Daarna is er de mogelijkheid om de borst te laten reconstrueren.
Maar dan ontbreken de tepel en tepelhof nog. En ook al zit deze niet
meteen in het zicht, dit brengt voor veel vrouwen toch onzekerheid met
zich mee. Het maakt immers niet altijd uit wat men wel of niet kan zien.
Het gaat erom hoe jij jezelf voelt. Dan is het een prachtige oplossing om
door middel van een medische tatoeage, waarbij een 3D-techniek wordt
toegepast, een nieuwe tepel en tepelhof te creëren. Zo kan dermatografie
een mooie stap in je herstel vormen.

REALISTISCH RESULTAAT
Eigenares Sibel Gruber van The Beauty Club is HBO-gediplomeerd
medisch schoonheidsspecialist en huidspecialist, en biedt onder andere
permanente make-up. Na een gedegen opleiding te hebben gevolgd
aan de gerommeerde academie van Irma Hulscher biedt zij nu ook
dermatografie aan. Sibel: ‘Dermatografie bestaat uit verschillende
specialistische onderdelen: van medisch pigmenteren van allerlei soorten
littekens tot het reconstrueren van een tepel. Het is zó dankbaar werk als
je met de juiste behandeling iemands huid kunt verbeteren!’

MET PERMANENTE MAKE-UP KUN JE
ZORGEN VOOR MOOIE WENKBRAUWEN

MAATWERK

ALTIJD EEN MOOIE UITSTRALING

Veel mensen hebben littekens. De oorzaak is vaak verschillend: een
ongeluk, een operatie, automutilatie, een aangeboren afwijking zoals
een hazenlip of als gevolg van acne. Vaak is er na een borstverkleining
een wit litteken zichtbaar rondom de tepelhof of heeft de tepelhof een
deel van de kleur verloren. Een medische pigmentatie is dan een mooie
oplossing. Ook is het mogelijk om een nieuwe teennagel te tatoeëren,
wanneer iemand deze mist. Dus eigenlijk is iedere behandeling
maatwerk. Met een medische tatoeage krijgt de cliënt weer een stukje
zelfvertrouwen terug.

Wenkbrauwen zijn bepalend voor je uitstraling. Ze vormen de kapstok
van je gezicht en mogen goed zichtbaar en aanwezig zijn. Maar helaas
is dat niet voor iedereen weggelegd. Als je ouder wordt, worden je
wenkbrauwen steeds dunner, ze verliezen haartjes en vorm of zijn te veel
geëpileerd. Of ze hebben te lijden gehad van ziekte en medicijnen. Met
permanente make-up kun je op een natuurlijke manier zorgen voor mooie
wenkbrauwen. Je wint er ’s morgens tijd mee bij het ochtendritueel én je
hebt altijd een verzorgde look. Naast je wenkbrauwen kunnen ook je
eyeliner en lippen gepigmenteerd worden door Sibel.

DE MOGELIJKHEDEN EN DE TE
VERWACHTEN RESULTATEN WORDEN
UITGEBREID BESPROKEN

‘IEMANDS HUID VERBETEREN

OVER THE BEAUTY CLUB

Hoe je eruitziet, heeft een grote invloed op hoe je je voelt. Een litteken, wijnvlek of hypopigmentatie doet hier snel

Eigenares Sibel Gruber van The Beauty Club: ‘Als iemand een afspraak
met mij maakt, is er eerste een intakegesprek, waarbij ik de wensen
en verwachtingen van de cliënt bespreek. Op basis van de informatie
stellen we een behandelplan op. Soms zijn er verschillende soorten
behandelingen nodig, en daarom is het handig dat mijn praktijk gevestigd
is in een gezondheidscentrum, waarbij de verschillende gebruikers naar
elkaar kunnen doorverwijzen. Zo kan iedere cliënt de juiste behandeling
krijgen in hetzelfde pand.’

afbreuk aan, zelfs al zit het op een plek die niet zichtbaar is voor anderen. Al doe je jouw best om het te verhullen, je

THE BEAUTY CLUB

IS ZÓ DANKBAAR WERK!’

HOFLAAN 43M, 3134 AC VLAARDINGEN

bent steeds maar weer bezig met de vraag: ‘wat als iemand het toch aan mij kan zien?’

010-8417889
INFO@THEBEAUTYCLUB.NL
WWW.THEBEAUTYCLUB.NL
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AVEDA BOTANICAL KINETIC SERUMS
De drie botanical kinetics™ serums, Intens Hydrator, Instant Luminizer en Pore Refiner, zijn
pure, plantaardige huidverzorgingsproducten met klinische resultaten. Ieder serum richt zich
op een specifiek verzorging zodat je gericht het product kan kiezen dat jouw huid nodig
heeft. €61,- (30ml) | www.aveda.eu

MURAD

C O LO R WO W
CULT FAV O RI T E
F I RM + F LE XI B LE
HOLD HAIRSPRAY

LIFT HD BODY ULTRALIFTING

De Color Wow Cult Favorite Firm

ANTI AGE CREAM

Flexible Hold Hairspray heeft een

Deze nieuwe lichaamsverzorging

Met deze rimpel fix, boek je di-

sneldrogende, snelwerkende for-

van Collistar Clean Research®

rect resultaat! Deze

mule die de gewens-

heeft een 360° bestrijding van

krachtige

te haarstijl vasthoudt

de

van

-meets-hyaluron

zonder de haarkleur

huidveroudering. Pigmentvlekken

behandeling wist de

aan te tasten. De

en verlies van elasticiteit en

zichtbare lijnen en

haarspray is gefor-

stevigheid behoren voortaan tot het

maakt rimpels zachter

muleerd met haarver-

verleden. De formule werkt direct

en minder intens, zelfs

sterkende

keratine,

liftend, heeft een anti-age werking

de diepste in zijn soort.

gehydroliseerde

dankzij het LIFT HD Complex en

€85,- | Verkrijgbaar

zijde en keratine-

heeft een krachtige antioxiderende,

bij

eiwit. €29,95

verhelderende en egaliserende

schoonheidssalons,

www.iciparisxl.nl

werking. €59,- | www.collistar.nl

Murad.nl, Bijenkorf.nl

COLLISTAR

belangrijkste

tekenen

TARGET WRINKLE

CORRECTOR
Wanneer je nog niet toe bent
aan fillers of andere ingrepen.

peptide

toonaangevende

DOCTOR BABOR
LIFTING CELLULAR DUAL EYE SOLUTION
De Dual Eye Solution is een perfect op elkaar afgestemd anti-aging oogverzorgings-

PERFECT EYELASH
BROW STYLING CREAM

Fluffy Brows zijn populairder dan ooit. Met deze Brow
styling Cream (ook wel bekend als Brow Soap) kan
iedereen zelf fluffy brows creëren. Ook is de Brow styling
Cream verrijkt met voedende vitamine E, een aanwinst
voor elk make-up tasje! €14,50 | Verkrijgbaar Perfect

Medisch schoonheidsspecialist | Dermatologie | Kwaliteit in huidzorg

Eyelash Locaties: Rotterdam, Spangesekade 168, Breda,
Kapelstraat 36

298

The Beauty Club | Gezondheidscentrum Emmahof
Hoflaan 43M, 2e etage | 3134 AC Vlaardingen
BRAND NEW
MAGAZINE | info@thebeautyclub.nl | www.thebeautyclub.nl
010-8417889

duo met speciale werkstoffen voor overdag
en `s nachts. De Eye Cream Day verstevigt,
maakt het ooggebied glad en reduceert
kringen onder de ogen. De Eye Cream
Night ondersteunt de microcirculatie en
reduceert het aanzicht van wallen, zwellingen en kringen onder de ogen gedurende
de nacht. €69,www.babor.com
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BLOOMING

MONUMENTAAL LANDGOED HET HOF

Geniet elk weekend van culinaire ver-

blooming Landgoed Het Hof is een idyllisch monumentaal landgoed
in Bergen, waar de sfeer van vroegere tijden nog goed voelbaar is.
Het statige pand wat stamt uit 1643 is altijd in ere gehouden en goed
onderhouden, waardoor het nog steeds in uitstekende staat verkeerd. Het
interieur is wel met de tijd meegegaan en stijlvol en modern ingericht. De
bosrijke omgeving van buiten is doorgetrokken naar binnen door gebruik
te maken van groene meubels, imposante planten en de muurkunst, welke
speciaal is ontworpen door Edward van Vliet voor Het Hof. Het landgoed
maakt onderdeel uit van de blooming groep.

rassingen midden in het groen.

MENU AFGESTEMD OP DE HOFTUIN

LANDGOED HET HOF
OPENT VOOR BEZOEKERS

Midden in een van de mooiste wandelgebieden
van Bergen ligt blooming Landgoed Het Hof,
een eeuwenoud monumentaal pand midden in
een oase van groen. Waar dit landgoed eerder
alleen als vergader- en evenementenlocatie

Bij Landgoed het Hof kun je vanaf nu elk weekend terecht voor koffie met
gebak, seizoensgebonden lunch of borrels met bites. Op het menu staan
onder andere vers belegde broodjes, wisselende specials en lekkere
hapjes. De groenten, fruit en kruiden worden hiervoor met liefde en passie
in de eigen Hoftuin verbouwd, en dat proef je. Deze Hoftuin is de rode
draad voor het menu en de belangrijkste bron van inspiratie. Elk seizoen
wordt er samen met de tuinman een zaaiplan gemaakt. Het menu van de
blooming locaties worden vervolgens geheel afgestemd op hetgeen wat
de Hoftuin de keuken biedt. De dranken die Landgoed het Hof hierbij
serveert zijn de biologische huiswijnen van blooming, diverse (speciaal)
bieren, frisdranken en warme drankjes.

werd gebruikt, opent het nu ook haar deuren als
GROENE OMGEVING

horecagelegenheid. Elke vrijdag, zaterdag en
zondag kun je bij het idyllische Landgoed Het Hof
terecht voor koffie met gebak, seizoensgebonden
lunch of borrels met bites. Plof neer na een lange
wandeling bij het knetterende haardvuur of neem

Landgoed Het Hof ligt middenin een populair wandelgebied van Bergen
en is daardoor een herkenbare locatie voor wandel liefhebbers. De
omgeving is ideaal om een mooie wandeling te maken of om er met
elkaar erop uit te gaan. Op het landgoed zelf is ook genoeg te zien en
beleven. Zo verbouwd blooming in de biologische Hoftuin meer dan 50
soorten groenten, fruit en kruiden voor de keukens van blooming hotel,
blooming beach en het Hof zelf. Dit doen zij samen met Scorlewald, een
zorginstelling voor mensen met een afstand tot te arbeidsmarkt. Ook de
‘slangenmuur’ is monumentaal en de omgeving rondom het pand is zo
mooi dat het al door vele kunstenaars en fotografen is vastgelegd.

OVER BLOOMING
Landgoed Het Hof maakt deel uit van de blooming groep. De blooming
groep bestaat naast het landgoed Het Hof uit het hotel en de villa ,
eveneens gevestigd in Bergen, blooming beach in Bergen aan Zee en
Restaurant Zandhoeve, gevestigd in blooming hotel. blooming schrijft het
team altijd met een kleine b, omdat ze het als een werkwoord zien. En
heel officieel hoort er geen puntje op de i, die zetten ze er graag samen
met hun gasten op.
BLOOMING LANDGOED HET HOF
EEUWIGELAAN 1, 1861 CL BERGEN
INFO@HETHOF.COM
WWW.WEAREBLOOMING.COM/HET-HOF
INSTAGRAM: WEAREBLOOMING
OPEN: VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

plaats aan een van de tafels naast de grote
ramen, met uitzicht op het bos. Vergeet ook vooral
niet een bezoek te brengen aan de biologische
Hoftuin of de monumentale ‘slangenmuur’. Je
bezoek aan blooming Landgoed Het Hof is hoe
dan ook een bijzondere ervaring midden in de
natuur.
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PERFECT EYELASH
FOAM CLEANSER

Cotton Bird is een studio dat drukwerk op maat
ontwerpt en produceert. Een avontuur dat in
2011 begon in Saleilles, in het zuiden van

MINERALOGIE
NATURALLY LUMINOUS

Milde, olievrije foam, verrijkt met

FOUNDATION

plantenextracten,

Met de nieuwste foundation van

om

dagelijks

de

wimpers en oogleden te reinigen.

Mineralogie ziet je huid er flawless uit.

Speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij

Voelt zelfs nog beter. De vloeibare

wimperextensions zonder verzwakking

foundation, Naturally Luminous,

van de lijm. €17,95 (100ml)

heeft een hoge dekking en

Verkrijgbaar Perfect Eyelash Locaties:

geeft je huid een gezonde glans.

Rotterdam, Spangesekade 168

Gemaakt van alleen natuurlijke en verzorgende

Breda, Kapelstraat 36

ingrediënten. €46,- | www.minkbc.nl

Frankrijk, onder de naam Faire-Part Créatif.
In de herfst van 2017 verandert het bedrijf

C L A R I N S

haar naam in Cotton Bird. Een nieuwe naam,

SKIN ILLUSION VELVET

maar met nog steeds hetzelfde eenvoudige en

Het geliefde natuurlijke effect van Skin Illusion

ambitieuze verlangen om hoogwaardige en

is nu ook verkrijgbaar in een matterende versie!

gepersonaliseerd drukwerk aan te bieden voor
alle mooie momenten van het leven.

Goed om te weten is dat 99,9% van het gebruikte papier wordt
gerecycled. Productieafval uit de werkplaatsen (oud papier en karton)
wordt wekelijks ingezameld en gerecycled. Gebruikte pallets voor het
transporteren van het papier maar ook 100% van alle verbruiksartikelen
uit de werkplaatsen worden eveneens gerecycled. Al het afval dat vrijkomt
tijdens de productie van onze papeterie wordt behandeld, gerecycled of
gereviseerd door onze partners.
Kiezen voor Cotton Bird is kiezen voor milieuvriendelijke creaties, gedrukt
op gerecycled papier of op papier uit duurzaam beheerde bossen. Er
wordt continue gewerkt aan een juiste balans tussen de behoeften van het
bos en die van de mens. Een duurzaam beheerd bos is een bos dat: zijn
biodiversiteit beheert en behoudt, de bodem en het water van het
bos respecteert en zichzelf kan vernieuwen.

CLARINS

Deze foundation heeft dezelfde textuur en het-

EVER MATTE LOOSE POWDER

zelfde comfort als Skin Illusion, maar is perfect

Een licht poeder dat nauwelijks zichtbaar is op je

voor een gecombineerde tot vette huid. €44,-

huid, maar een prachtige matte finish achter laat.

www.clarins.com

Dankzij bamboepoeder helpt dit poeder je make
-up ook nog eens beter te fixeren. €40,www.clarins.com

WEBECOS  ESSENTIAL BOX
De beste skincare routine? Ontdek de
Webecos Essential Box. Een stralende en
gezonde huid in 3 stappen met 3 producten:
reinigen, hydrateren en beschermen. Dé
ideale basis voor jouw skincare routine. Alles
op basis van eerlijke, pure ingrediënten. €50,(3x 50ml) | Verkrijgbaar via www.webecos.
com of de Webecos schoonheidsspecialist

MONCLER
CLARINS - EVER MATTE COMPACT POWDER
Dit nieuwe poeder is verrijkt met perzikmelk
De designs zijn beschikbaar in een groot assortiment artikelen (binnenkant
van enveloppen, stickers, menukaarten, naamkaartjes, welkomstborden,
posters, koekjesdoosjes, bedankkaarten) zodat naast unieke ontwerpen
ook een coherente rode draad gecreëerd wordt voor het moment. Denk
hierbij aan een trouwthema of aan verjaardag versiering die helemaal in
jouw stijl wordt gemaakt.
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en zorgt voor absoluut comfort bij het dragen.
Dankzij biologisch aardbeiboomfruit extract is
de huid direct gematteerd en voelt de huid niet
droog aan. €40,- | www.clarins.com
WWW.COTTONBIRD.NL

P O UR
Moncler

Pour

FEMME

Femme

is

een

bloemige,

houtachtige en muskusachtige geur, die opent
met de knisperende sensatie van het exclusieve
Poederige Sneeuw-akkoord, dat doet denken aan
de schoonheid van vers gevallen sneeuw. €120,(100ml) | Verkrijgbaar bij de luxe parfumerie.
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Spijt dat hij in een lastige periode voor zichzelf is begonnen, heeft
Sydney totaal niet. “Als je werkt met de collecties van andere merken,
ben je afhankelijk van wat zij aanbieden en daar was ik het lang niet
altijd mee eens. Met Atelier Ruperti kan ik de liefde voor mijn vak echt
kwijt; ik verkoop niets waar ik zelf niet achter sta.” ‘Low key luxury’ noemt
hij zijn maatwerk. “Ware luxe zit ’m in de details. Het gaat om de finesse
van het meten en de tijd die je neemt om de juiste stoffen uit te zoeken.”
Atelier Ruperti gebruikt alleen het beste wat Italiaanse en Britse wevers te
bieden hebben. Zoals Zegna, Loro Piana en Scabal. “Je kunt het zo gek
niet bedenken, of ik heb het. En anders kan ik er wel aan komen.”

DE BESTE PASVORM
“Je zoekt iets uit waar je lang plezier van wilt hebben, dus ik zeg altijd:
neem ruim de tijd.” Zakelijke klanten kiezen vaak voor onopvallende
businesskleuren. “Maar ik heb ook veel klanten die gaan trouwen met
specifieke ideeën.” Nadat de stof, knopen en voeringen zijn gekozen
begint het meetwerk. “Als iets past, wil dat niet zeggen dat het de goede
maat is. Voor de beste pasvorm kijk ik naar iemands bouw: staat hij/
zij rechtop of gebogen? Is de schouderhoogte gelijk? Daar moet je
allemaal rekening mee houden voor het draagcomfort en de valling van
de kleding.”
“In ongeveer vijf weken worden de patronen gemaakt, de stoffen
uitgesneden en de stukken in elkaar gezet, door de producenten in
Portugal, Italië en China. Als er bij de fitting nog een kleine aanpassing
nodig blijkt, gebeurt dat hier in Nederland.” Voor zijn zakelijke klanten
meet Sydney op verzoek ook op locatie. “Vanaf vijf stuks kan ik een
scherp aanbod neerzetten, belangrijk voor de zakelijke markt.”

LOW KEY

LUXURY

OP JE LIJF GEMAAKT
Deze vader van twee maakt zoveel meer dan alleen formeel. Denk aan
chino’s, sportieve- overhemden en jasjes, modieuze safari jackets en
jeans. “Iedereen heeft van bepaalde kledingstukken meerdere stuks in
de kast liggen, maar je draagt er vaak een paar, omdat die het lekkerst
zitten. Met mijn service is het kledingstuk op je lijf gemaakt. Dus het zit
zoals jij het hebben wil.”

COMFORTABEL ALS EEN PANTOFFEL

Na een carrière van meer dan twintig jaar bij
internationale highlevel modelabels waarin
Sydney Ruperti ervaring opdeed met maatkleding, begon hij in augustus 2020, midden in
de coronacrisis, Atelier Ruperti in een statig pand

Naar eigen smaak samen te stellen zijn de sneakers: casual en ook
mooi onder een linnen of katoenen pak. Een koffer vol zoolkleuren en
zo’n 300 mogelijke combinaties van leerkleur en -kwaliteit voor jouw
gepersonaliseerde sneaker. “Je kunt gaan voor glad nappa, zacht
suède of sportiever grained leather”. Naast het basismodel zijn er twee
typen loafers en een court sneaker, met meer leerpanelen. “Allemaal op
hetzelfde type sneakerzool, met een voetbed dat comfortabel is als een
pantoffel.”
ATELIER RUPERTI
KONINGINNEGRACHT 53, DEN HAAG

aan de Koninginnegracht 53. “Mijn startkapitaal

070 221 04 90 / 06 3436 9979
WWW.ATELIERRUPERTI.COM

was mijn eigen kunde en netwerk.”

104

BRAND NEW MAGAZINE

INSTAGRAM: ATELIER.RUPERTI

BRAND NEW MAGAZINE

105

ANNE&MAX
DEN HAAG HOYTEMA

VAN HOYTEMASTRAAT
Toen Marian en Bob Vuijk vijf jaar geleden hun eerste franchisevestiging
aan het Kerkplein openden, hadden ze nog geen uitgebreide horecaervaring. Maar dat weerhield hen er niet van om van deze Haagse huiskamer een succes te maken.

Den Haag is een vijfde, sfeervolle huiskamer
met zonnig terras rijker: Van Hoytemastraat
53. Weer een fijne plek waar je dagelijks
(van 8.00 tot 17.00 uur) terecht kunt voor

“We zijn een tweede Anne&Max begonnen, gewoon om nog een
keertje te vlammen. Omdat het Kerkplein zo goed draait, hadden we
de plannen voor een tweede vestiging op een laag pitje gezet, even de
rem erop. Maar corona bracht ons op andere gedachten. Het voormalig
postkantoor aan de Van Hoytemastraat is een prachtige locatie en
zo’n kans komt niet snel meer voorbij. We hebben het dus ondanks alle
onzekerheden gewoon gedaan.”

verse, gezonde, huisgemaakte en veelal bio
ontbijtjes, brunches, lunches, high tea, borrels
en natuurlijk heerlijke koffie en thee.

“Het Benoordenhout heeft een heel eigen, bijna dorps karakter. De
mensen kennen elkaar en de winkeliers kennen en steunen elkaar. We
hebben kaartjes en bloemen gekregen en horen dat ze ons echt een
aanwinst voor de buurt vinden, dat is fijn. De bewoners uit de buurt zijn
op zoek naar een gezellige plek, een huiskamer om fijn de dag door
te brengen. Mensen kwamen vanaf de eerste dag dat we open waren
meteen gezellig borrelen. Helaas moeten we vanwege corona wat
eerder dicht, maar zodra het weer mag blijven we weer langer open.
En wij kunnen niet wachten totdat het mooi weer wordt en ons zonnige
terras open kan.”

ANNE&MAX
Al meer dan 15 jaar is Anne&Max haar oprechte missie om een huiskamer in de stad te zijn. Een plek, met maar liefst 22 vestigingen in
Nederland, waar iedereen zich thuis voelt en je altijd tevreden, vrolijker,
enthousiaster en energieker de deur uitgaat dan dat je binnenkwam. Elke
vroege ochtend wordt het brood, de croissants en de scones afgebakken.
De dagelijks geleverde ingrediënten worden gesneden of verwerkt tot
heerlijke sappen en de koffie wordt uitgebreid getest op smaak en contrast
om de lekkerste espressi en cappuccini te maken. Elke dag weer, elke dag
vers en veelal bio, biodynamische, fairtrade, direct-trade, labelrouge of
gewoon hele goede eerlijke producten met een bijzonder verhaal.
Oprichter Wobbe van Zoelen: “Wij gaan zo goed mogelijk met de wereld
om ons heen om. Daarom wordt een groot deel van onze producten nu
al milieuvriendelijk geproduceerd en blijven we actief op zoek naar
kwalitatief goede en milieuvriendelijke producten en werkwijzen. Zo
hebben wij samen met onze koffiebranders en lokale koffie exporteur
onze eerste direct trade opgezet in Peru. Door deze samenwerking
ontvangen de koffieboeren een eerlijke prijs en is er beter zicht op het
proces van producent tot consument. Zo hoef je je als gast geen zorgen
te maken dat niemand in de keten is geschaad en zodat alles dat goed
smaakt, ook goed voelt.”
ANNE&MAX DEN HAAG HOYTEMA
VAN HOYTEMASTRAAT 53,
2596 EN DEN HAAG
070 205 56 39
DENHAAGHOYTEMA@ANNEMAX.NL
WWW.ANNEMAX.NL/VESTIGINGEN/DEN-HAAG-HOYTEMA/

106

BRAND NEW MAGAZINE

BRAND NEW MAGAZINE

107

Let’s get married!
More-Itz is de meest bijzondere en unieke trouwlocatie van Nederland. Wij zorgen ervoor dat u de
rest van uw leven met een flinke glimlach terugdenkt aan uw prachtige trouwdag.

GUESS

ACCESSOIRES
COLLECTIE
Elegantie is dit seizoen kenmerkend voor de
luxueuze GUESS Accessoires FW21 collectie.
De collectie is alles omvattend chique, onweerstaanbaar met “on-trend” ontwerpen die elke
look compleet maakt.

In deze ultra-aantrekkelijke collectie vallen de must-have stukken op
door hun eigentijdse attitude. Contrasterende stiksels zorgen voor een
opvallende afwerking van minizakjes, klepdessins en het bovenhandvat.
Zadelstiksels creëren een vintage effect terwijl strakke silhouetten zorgen
voor een eigentijdse aantrekkingskracht. De imitatiebont modellen
voegen een elegant detail toe aan elke outfit. De tassen zijn verkrijgbaar
in klassiek luipaard, merlot, rosé en zwart.
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Voor een tijdloze stijl zien we dit seizoen juweelkleurige tweed tassen in
geraffineerde kleuren die een klassiek en een avontuurlijk tintje toevoegen
aan de garderobe. Deze opvallende stukken zijn verkrijgbaar als handtas,
een crossbody met flap, micro mini en een rugzak. Verkrijgbaar in
verschillende tinten bruin, nootmuskaat, bietenrood en zwart. Weelderig
zacht fluweel op de crossbody flap geeft de tas een gevoel van luxe
mee. Deze opvallende tas heeft daarnaast ook het perfecte formaat
voor alle benodigdheden voor de avond en is verkrijgbaar in een breed
kleurenpalet en afgewerkt met het stijlvolle GUESS-pioenroospatroon
reliëf.
Tot slot is het iconische G-logo te zien, wat de ideale finishing touch
geeft aan de ultra-glamoureuze tote bag, schoudertas en ministijlen. Elk
silhouet is uitgevoerd in jacquard met lederachtige bies en afgewerkt met
een on-trend kettingschouderriem.

BEKIJK DE LOCATIE!

WWW.GUESS.EU
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Nieuwe Jachthaven 50 | 4924 BA Drimmelen | 06 1998 7792 | info@more-itz.nl
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A BEAUTIFUL

STORY

Misschien dat je het merk al eerder voorbij
hebt zien komen. A Beautiful Story verkoopt
lucky tools: sieraden en cadeaus die geluk

THE STORY OF
Ondernemen en idealen zijn de Friese Cathelijne Lania met de paplepel
ingegoten. Haar moeder was sociaal werker en haar vader ondernemer,
de beste keukenverkoper van het noorden. ‘Nadat ik mijn studie
Bedrijfskunde had afgerond, wilde ik iets goeds doen voor de wereld.
Mijn moeder belde. Ze had iemand ontmoet die net met een foundation
was begonnen en alles had geregeld: “Je vertrekt volgende maand om
een computercentrum in Nepal op te zetten!” Ik stapte in het vliegtuig met
Pippi Langkous in mijn achterhoofd: “Dat heb ik nog nooit geprobeerd,
dus ik denk dat ik dat wel kan.” Ik heb 6 maanden besteed aan het
bouwen van een geweldig instituut. Het bestaat nog steeds. Duizenden
studenten hebben er vaardigheden geleerd om hun kansen op het vinden
van een baan te vergroten.’ En voor Cathelijne was dit het begin van iets
waar ze nooit van had kunnen dromen.

brengen. Van een kaartje dat troost tot een
armband die vriendschap viert. Alle items
hebben een verhaal. Voor de gever omdat
je met je cadeau echt iets vertelt. Voor de
makers omdat ze met hun handwerk een
leven opbouwen.
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‘Ik word verliefd op het land en zijn mensen. Ik word gegrepen door de
familiale sfeer, samen dingen doen. Er is veel armoede. De meerderheid
van de mensen is niet rijk in materialistische zin. Maar de manier waarop
ze samenleven en voor elkaar zorgen, het is een ander soort rijkdom. Het
soort rijkdom dat we hier in de westerse samenleving lijken te hebben
verloren.
Tijdens mijn verblijf in Nepal ontdek ik een zilverfabriek. Het wordt mijn
go-to-place voor cadeaus voor het thuisfront. Mooie sieraden, puur
vakmanschap. Ik bezocht Nepal elk jaar, en natuurlijk kwam ik altijd
langs om de juweliers te zien.’ Als Cathelijne Lania in 2005 hoort dat
haar geliefde zilverfabriek in Nepal failliet dreigt te gaan, stapt ze direct
op het vliegtuig. Ze werkt op dat moment als marketingmanager bij Sara

Lee Douwe Egberts. Het voelt onrechtvaardig dat twaalf talentvolle
edelsmeden ineens zonder werk zitten. ‘Ik dacht: “als ik koffie kan
verkopen, dan moeten sieraden ook wel lukken”, aldus Cathelijne. In
2006 stopt ze met haar baan en start met A Beautiful Story. Er zijn dan
12 vakmensen in dienst in Nepal. De verkoop doet ze vanuit huiskamers.
In 2007 is de eerste retailer een feit: Nukuhiva. Nu, 15 jaar later met ups
and downs, heeft A Beautiful Story 120 makers in Nepal, zijn de items
verkrijgbaar in maar liefst 20 landen en verkopen bijna 800 modewinkels
en conceptstore de collecties.

EEN REIS VOL MOOIE VERHALEN
A Beautiful Story bestaat 15 jaar. Deze reis zit vol mooie verhalen die
ze graag delen. Ze hebben in die jaren veel geleerd en geven deze
lessen graag door. Hun producten worden in Nepal gemaakt, waar de
situatie verschrikkelijk is. Daarom is het zo belangrijk om te vertellen over
de impact die we met elkaar kunnen maken. Met elke aankoop zorg je
voor werkgelegenheid op plekken waar dat hard nodig is. De corporate
social responsibility staat hoog in het vaandel bij het merk. De makers
zijn verzekerd van een behoorlijk inkomen, een dak boven hun hoofd,
eten op tafel en zelfstandigheid. De ambitie is om over 5 jaar meer dan
1000 levensveranderende banen te creëren. Ieder jaar komt die droom
iets dichterbij.
A BEAUTIFUL STORY
WWW.ABEAUTIFULSTORY.EU/NL/
INSTAGRAM: ABEAUTIFULSTORY_
FACEBOOK: ABEAUTIFULSTORY01
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De kliniek voor cosmetische
en medische behandelingen

PRIORI

RSPINASOME
DAY CRÈME 50ML
De Priori R-Spinasome Day Creme is ontwikkeld om de elasticiteit van de
huid drastisch te verbeteren en de verschijning van fijne lijntjes en rimpels
te verminderen door gestimuleerde collageenproductie. Het is klinisch
bewezen dat bij dagelijks gebruik van deze luxueuze, zachte moisturizer,

LOVASKIN

de elasticiteit van de huid wordt verbeterd, de huid verheldert en fijne

INSTANT FOOT PEELING KIT

lijntjes en rimpels verminderen, terwijl het ook de huid verstevigt.

Een complete set met de Instant Foot Peeling

€250,- | Verkrijgbaar bij toonaangevende schoonheidssalons,

en bijbehorende vijl in een herbruikbaar bio-

Priori.nl, Douglas.nl

logisch katoenen etui. De peeling wordt op de

TB Medical is sinds 1968 het adres voor cosmetische behandelingen en bekend van televisie. TB Medical is
gespecialiseerd in onder andere huidproblemen, huidverjonging en zijn expert in het uitvoeren van de 3D
tepelhofpigmentatie. Maar ook voor het aanbrengen van permanente make-up en micro haar pigmentatie
kunt u terecht bij TB Medical.

voeten aangebracht en na slechts één minuut
kan het overtollige eelt snel en moeiteloos
verwijderd worden met de bijbehorende vijl.
€64,90 | www.babassu.nl

DERMALOGICA

MOROCCANOIL
MAGIC OF VOLUME COLLECTION

DAILY GLYCOLIC CLEANSER
Bestrijd een doffe huid dagelijks met
Daily Glycolic Cleanser. De zachte,

Spread some magic tijdens de feestdagen met de nieuwe Magic of

doch effectieve formule richt zich op het

Moroccanoil feestdagen collectie. De limited edition sets bevatten een

aanpakken van de brightness blockers,

zorgvuldig uitgekozen selectie van bestverkochte, full size Moroccanoil

terwijl het de huidbarrière intact houdt.

essentials voor elk haartype. Ook verkrijgbaar zijn de nieuwe Magical

Het resultaat is een verhelderde en

Mini’s stocking fillers, met travel sizes van de nieuwste lancering Brumes

gehydrateerde huid die straalt. €38,-

du Maroc én de iconische Treatment.

www.dermalogica.nl

Magic of Volume Collection - € 81,50
Magical Minis - € 25,- | www.moroccanoil.nl

M O R O CC A N O I L
BRUMES DU MAROC

T H E O R GA N I C P H A R M A C Y

Moroccanoil, toonaangevend op het ge-

HYALURONIC ACID CORRECTIVE MASK

bied van beauty producten met arganolie,

Het Hyaluronic Acid Corrective Mask is een hydraterend gel-

introduceert met trots Moroccanoil Brumes

masker met een luchtige textuur. Hyaluronzuur maakt

du Maroc, de allereerste geur mist van het

de huid van binnenuit voller, vult rimpels en fijne

merk. De geurspray voor haar en huid be-

lijntjes op en egaliseert de teint. Het resultaat is

vat de kenmerkende Moroccanoil-geur,

een stralende huid. Hyaluronzuur is door zijn

een exotische mix van kruidige amber en

vochtherstellende werking onmisbaar in je huid-

zoete, bloemige noten. €35,- (100ml)

verzorgingsroutine. €52,- | www.babassu.nl

www.moroccanoil.nl

www.tbmedical.nl
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VIND JOUW DROOMWONING MET

ZOEKVRAAG.NL!
Ben jij ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar jouw
droomwoning? Zie je door de aangeboden woningen je
droomhuis niet meer? Een groot deel van de Nederlandse

Vind jouw ideale woning
met ZoekVraag.nl
Geef jouw woonwensen op en wij starten vandaag
nog met zoeken. Stel jouw proﬁel samen en vind jouw
perfecte woning. Wij zoeken voor jou!

bevolking lijdt aan woningstress. Hoewel het zoeken van
een woning behoorlijk wat tijd vraagt, heeft de woningzoekende van vandaag de dag niet altijd de tijd en
ruimte hiervoor. Dit, in combinatie met een gespannen
woningmarkt, maakt dat een online tool de geschikte
uitkomst is voor woningzoekenden.

Wij van ZoekVraag verlichten deze woningstress graag. Met onze
ZoekVraag-tool zoek je jouw droomwoning op basis van specifieke
wensen en eisen. Jij geeft aan wat je zoekt, ZoekVraag doet al het werk.

MET ZOEKVRAAG LAAT JE ÓNS JOUW DROOMWONING ZOEKEN!
HOE HET ALLEMAAL BEGON
Vanuit onze ervaring met het zoeken naar een geschikte woning in deze
gespannen woningmarkt én het snelle veranderen van het aanbod, kwam
ZoekVraag tot de ontdekking dat het zoeken via de traditionele kanalen
zoals Funda en Pararius veel tijd in beslag neemt. ZoekVraag gelooft dat
dit veel sneller en gemakkelijker kan. Daarnaast hoorde ZoekVraag van
makelaars dat het veel tijd kost om hun woningaanbod op bijvoorbeeld
Funda te plaatsen. Hierdoor gaat er veel tijd verloren tussen het ‘te koop’
aanbieden van je huis en het vinden van dàt huis online.

DE ONLINE WONING-MATCHER

Altijd de perfecte woningmatch

Binnen no-time reactie

Groot aanbod

Vind de perfecte woningmatch
aan de hand van jouw wensen.

Snelle beschikbaarheid en als
een van de eerste de woningen
kunnen bezichtigen.

Veel aanbod voor jou om meer
kans te krijgen op de ideale
woning.

Scan hier
om je aan te
melden als
zoeker
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ZoekVraag maakt jouw zoektocht naar een koop- of huurwoning
graag gemakkelijker. Binnen de ZoekVraag-tool stel je de juiste filters
in. De tool scant door de online aangeboden huizen en filtert potentiële
droomhuizen, gematcht aan je persoonlijke voorkeur. Met e-mailupdates
blijft je altijd op de hoogte van de nieuwste woningen en de chat-functie
maakt het contact met de makelaar weer makkelijker dan ooit. Om een
goede dienstverlening aan te kunnen bieden, houden wij rekening met het
belang van de makelaar en de woningzoekende. Doordat de makelaar
zelf, zonder tussenpersonen, zijn huizenportfolio bijhoudt op ZoekVraag,
komen de nieuwste koopwoningen sneller bij de woningzoeker terecht.
Zó wordt het zoeken naar de perfecte woning wel erg makkelijk!
WWW.ZOEKVRAAG.NL

info@zoekvraag.nl | www.zoekvraag.nl
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WAAR

GERMAINE DE CAPUCCINI
GLOW FORCE MASK
Het masker is een perfecte aanvulling op de TIMEXPERT RADIANCE
C+ behandeling in het schoonheids-

Bij WAAR kom je voor een mooi cadeau

instituut, een manier om de professionele verzorging "mee naar

met een mooi verhaal.

huis te nemen". Een gelaatsmasker voor alle huidtypes, en in het
bijzonder voor de vermoeide en doffe huid. €15,- | De producten zijn exclusief te verkrijgen bij een Germaine de Capuccini
schoonheidsspecialiste waar u ook steeds terecht kan.

MASKING MINIS
De enige echte worldwide Mask-a-holics zullen
dol zijn op deze nieuwe 5-delige masker set van
Peter Thomas Roth. Deze kit zit namelijk vol met
mini versies van de ‘best-selling’ maskers en brengt
de ‘cult-favoriete’ Blue Marine Algae Intense

Elk cadeau van WAAR heeft een mooi verhaal. Met liefde
en zorg gemaakt. Natuurlijke verzorgingsproducten, eco-

LOEWE  SOLO ATLAS

logische planten, vegan kookboeken, herbruikbare boter-

LOEWE Solo Atlas is een nieuwe geur,

Hydrating Mask terug – alleen verkrijgbaar in
deze set! €23,00 | Verkrijgbaar bij: ICI PARIS XL
NL & Cosmania

geïnspireerd door de schrille contrasten van

hamzakjes, biologische sojasaus, duurzame waterflessen,

het Atlasgebergte: de azuurblauwe zeeën
van de Middellandse Zee in het noorden en

gerecyclede tassen, eerlijkgemaakt servies, handgemaakte

het dorre zand van de Sahara-woestijn in

manden, schone schoonmaakmiddelen.

het zuiden. €115,- (100ml) | Verkrijgbaar
bij de Bijenkorf

WAAR heeft met 25 winkels de grootste keuze in duurzame en
eerlijkgemaakte cadeaus. WAAR heeft op haar landelijke onlineshop
www.waarenhuis.com de grootste keuze in duurzame en eerlijkgemaakte
cadeaus. WAAR is platform voor vele sociale merken zoals Tony’s
Chocolonely, Dopper, Vibers, Keep Leaf, Fairtrade Original en daarnaast
ook een eigen WAAR-collectie.

PETER THOMAS ROTH

D E R M A LO G I C A
BIOLUMINC

GEL

MOISTURIZER

BABOR

SKINCARE MAKE UP

MAT TE LIPSTICK

16 SUNSET BEACH

Mat, intens, long-lasting! Crème-achtige, matte
lippenstift met verzorgende textuur voor een lang-

De sleutel naar een stralende huid is een combinatie van

durig matte finish. In 6 kleuren. €24,90

hydratatie, exfoliatie en het aanpakken van huidverkleu-

www.babor.com

ringen. BioLumin-C Gel Moisturizer zorgt voor een dagelijkse, gewichtloze hydratatie en draagt bij aan de gezonde glow van de huid. €69,- | www.dermalogica.nl

THE ORGANIC PHARMACY

S E PA I

PAPARAZZI MOISTURISER +
TUNE IT GLOW PRO
GEZICHTSSTRALING
De Paparazzi Moisturiser is de perfecte basis
creme die je in je routine moet hebben. De formule is geschikt voor alle huidtypes. Ook is het

Maak kennis met onze natuurlijke verzorgingslijn; NatuurlijkWAAR.
Natuurlijke ingrediënten, plantaardige oliën, heilzame planten, kruiden
en bloemen vormen de basis voor onze heerlijke verzorgingsproducten.
Ga voor meer info naar: https://www.waarenhuis.com/natuurlijkwaar/
WWW.WAARENHUIS.COM
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mogelijk om je creme te boosten met de Tune It
formules van Sepai, zo maak je van de basis
creme je persoonlijke formule. €73,50 + €49,Verkrijgbaar bij toonaangevende schoonheidssalons, Sepai.nl, Bijenkorf.nl

F O U R

A C I D

P E E L

CORRECTIVE

MASK

Het Four Acid Peel Corrective Mask is een
masker met, zoals de naam al
onthult, zuren. Zuren komen
tegenwoordig veel voor in
huidverzorgingsproducten.
Ze geven een mooie glow,
verfijnen de textuur en
maken de huid zijdezacht.
€48,- | www.babassu.nl
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STYLEDRY - CLOUDS OF GLITTER SET
Het is jouw tijd om te stralen! Dit seizoen zorgen we ervoor dat jij op
glitterwolken loopt, want onze nieuwe Clouds of Glitter Set bestaat
uit glitter, glitters en nog eens glitters. €29,95
Verkrijgbaar bij: De Bijenkorf

ACQUA ALPES
AMBER HOME

OTK  SHELF LOVE,
Ben je op zoek naar een
origineel cadeau dan ben je hier
aan het juiste adres!
Naast slingers zijn er ook tipi’s en
dekentjes verkijgbaar.
Alle producten worden met de
hand gemaakt,
www.ByBiesje.com
@bybiesje

YOTAM OTTOLENGHI & NOOR MURAD
Dit boek gaat over koken voor onszelf en
voor onze gezinnen met minder stress en
minder gedoe, maar mét de ‘wow-factor’
van een Ottolenghi-maaltijd. Het geeft je
ruimte om je eigen aantekeningen te maken

compleet te maken, is dit jouw home fragrance.
Met tonen van Kaneel, amber en cederhout zul
je een bijzondere warmte creëren in jouw huis en
in jouw salon. De warmte van deze geur, zal een
aangenaam ontvangst zijn voor jezelf en al jouw
gasten. €41,- | www.minkbc.nl

bewaren voor later. Dit is de OTK-manier
om iedere dag heerlijk en stressvrij te eten.
€24,99 | Verkrijgbaar in boekhandel

L E C O  L I P P E N S E E L 15 .
Dit LECO penseel is speciaal ontworpen voor
iedereen die, naast de milieu en diervriendelijke
aspecten, een hoge kwaliteit norm heeft en zich wil

MIJN LIJF

opmaken met een hoogkwalitatief product die doet
wat het belooft. €24,95 | www.douglas.nl

EMILY RATA JKOWSKI
model en actrice, maar is ook een geën-

STYLEDRY SCRUNCHIE
SHIMMER AND SHINE

gageerd feministe, succesvol zakenvrouw,

Aangezien alles in deze tijd van het jaar

wereldwijd socialmediafenomeen en essay-

glinstert, waarom zou je hairdo dat dan ook

schrijver. Mijn lijf is een diepgravende, per-

niet kunnen? Deze roze glitter

soonlijke verkenning van feminisme, seksuali-

scrunchie is een absolute eye-

teit en macht. Hoe komen vrouwen ertoe hun

catcher die je outfit op de juiste

behandeling door mannen te accepteren?

manier zal laten stralen. €5,95 |

€20,99 | Verkrijgbaar in boekhandel

Verkrijgbaar bij: De Bijenkorf

Ratajkowski wordt wereldwijd bejubeld als
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Om jouw ultieme herfst- en winterbeleving

om jouw ultieme variatie op de recepten te

Wat betekent het om een vrouw te zijn, en een product? Emily
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FRAGRANCE DIFFUSER
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DOUGLAS COLLECTION

Dit mooie zakje bevat onze Lash Love Mascara, een

BEAUTYBLENDER
SIGNATURE BLEND

wimperkrullende en vermenigvuldigende mascara en ons

Geef weg, of bewaar deze rijke 5-delige Beautyblender®

iconische Pink Nudes Palette in Mini-formaat. Met deze

Essentials set lekker voor jezelf! Deze ijs bucket bevat

set kun je de beste combinatie maken van natuurlijke en

2 Beautyblenders! Je krijgt ook een Blendercleanser en

feestelijke looks. €20,94 | www.douglas.nl

een scrubmat erbij om je tools goed schoon te houden.

LA VIE EN ROSE MAKEUP SET

De ijshoorn die erbij wordt geleverd is tevens ook een
standaard om je blender op te laten drogen. €39,95 |

ABSOLUTION

Verkrijgbaar bij: ICI PARIS XL NL & Boozyshop

LE BOOSTER ÉCLAT
Le Booster Éclat van Absolution is

perfecte make-up basis. Herstelt

COACH
DREAMS SUNSET

de huid, egaliseert kleine oneffen-

Na de succesvolle lancering van

heden en geeft u de onmiddellijke

Coach Dreams komt het Amerikaanse

‘glow’ die u nodig heeft. €46,20 |

modemerk met een nieuwe damesgeur:

www.absolution.nl/salon-locator/

Coach Dreams Sunset. Geïnspireerd

een biologisch egaliserend serum.
Dé favoriet van visagisten … en
iedereen met korte nachten. Een

YOU ARE

I VITED

door de vrijheid van een road
trip door Amerika met prachtige

HUDA

BEAUTY

ROZE QUARTZ FACE GLOSS

sunsets. Coach Dreams Sunset: Live
yours! €90,- (90ml) | Verkrijgbaar
bij de luxe parfumerie.

Maak kennis met de Rose Quartz Face Gloss Highlighting Dew, een universeel, niet-plakkende, hoogglanzende gloss die een harmonieuze highlight achterlaat
op elke huidskleur. De heldere gelbasis geeft de huid
in een paar seconden een energieke uitstraling met een

120

CLARINS

mix van champagne- en warm

LIP COMFORT OIL SHIMMER

roze parelmoer druppeltjes die

Je lippen worden gevoed, be-

de magische tinten van rozen-

schermd en krijgen een prachtige

kwarts nabootsen. €39,- | Ver-

glanzende finish. Verkrijgbaar in

krijgbaar via www.iciparisxl.nl

8 verschillende tinten. €24,-

en www.thebeautyeditor.nl

www.clarins.com
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