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EP: Boelaars service van toen
met de prijs van nu
In de winkel aan de Van Beethovensingel
in Hillegersberg treft u een zeer breed
assortiment aan innovatieve producten
van Samsung, Sonos, Loewe, Bosch,
Miele, Siemens, Nespresso, Jura, Liebherr
en vele andere topmerken. EP: Boelaars
biedt de klant altijd een ruime keus.
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waarde:

LUXURY OF LIFE

BORETTI
Passione in cucina

Ik schrijf dit voorwoord tijdens een weekje bijkomen en genieten op het heerlijke eiland Ibiza,
na de heftige coronaperiode. Als je ook met vakantie gaat, neem dan deze nieuwe zomerse
editie van Brand New Magazine mee. Of geniet aan zee of een heerlijk terras in eigen land
met een heerlijke kop koffie of mooi glas wijn, van ons geweldige interview met de openhartige
en veelzijdige operazangeres, tv-persoonlijkheid en duizendpoot Francis van Broekhuizen: “Ik
heb voor mezelf een hele gekke carrière gecreëerd, waarin ik altijd heb gedaan wat ik heel fijn
vond.” Ik vind het nog steeds heel fijn om te horen en te lezen dat ons mooie magazine voor
inspiratie zorgt. En daar gaan wij dankzij deze mooie ondernemers en jullie, onze lezers, graag
mee door. Ons team heeft ook aan deze 20e editie, waar ik weer super trots op ben, met veel
plezier gewerkt.

BRABANTIA
Mooi, plezierig en duurzaam

FRANCIS VAN BROEKHUIZEN
“Ik heb voor mezelf een hele gekke carrière gecreëerd”

#20

Stofzuigen wordt weer een feestje met
Dyson. Zoekt u een krachtige stofzuiger
waarmee je letterlijk aal kanten op kan?
Met Dyson vind je geen pluisje meer in
huis. En ook nog eens fraai vormgegeven!
Een zuigmond die zich aanpast naar elk
vloertype, de slimme cycloontechnologie
en een groot stofreservoir zijn nog maar
een paar slimme foefjes waarmee je alle
vloeren in je huis in een handomdraai
schoon hebt!
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Alle apparaten worden – indien gewenst
– thuis geïnstalleerd. Veelal zelfs zonder
bijkomende kosten! Maar ook daar stopt
de service niet. Mocht er onverhoopt
toch iets kapotgaan of heeft het product
onderhoud nodig, ook dan bent u hier aan
het juiste adres. Garanties zijn daarom
degelijk en helder.
EP: Boelaars garandeert service en kwaliteit,
zowel in de winkel als bij u thuis.

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

Doe ideeën op door onze eyecatchers; pagina’s boordevol beauty, parfums, sieraden,
huidverzorgingsproducten, lederwaren, woonaccessoires en nog veel meer. Dit is de tijd van het
jaar om heerlijk tijdens lange zwoele zomeravonden met vrienden te barbecueën op het terras. De
nieuwe Boretti barbecues, eigenlijk gewoon buitenkeukens, zijn de blikvangers in je tuin waarop
je de heerlijkste gerechten klaarmaakt. De producten van Brabantia maken onze en wereldwijd
miljoenen andere huishoudens al meer dan 100 jaar mooier, plezieriger en duurzamer. We
waren onder de indruk van hun duurzame nieuwe hoofdkantoor in Valkenswaard. En 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 kunnen zijn.
Anne&Max heeft onlangs een nieuwe, moderne vestiging met hoge ramen in Delft geopend. Hier
geniet je van verse, gezonde ontbijtjes, brunches, lunches, high tea, borrels en natuurlijk heerlijke
koffie en thee. Petra Verschoor, freelance project assistent, biedt professionele ondersteuning op
administratief en organisatorisch gebied, wat tijdwinst en meer rust op de achtergrond oplevert,
zodat ondernemen weer op de voorgrond komt. Bij de Beautywinkel bestel je gemakkelijk
online professionele beautyproducten, waar gekwalificeerde schoonheidsspecialistes mee
werken, met persoonlijk en deskundig advies afgestemd op de behoefte van jouw huid. De
nieuwste hotspot op de markt in ’s Gravenzande, The Steakclub, is een ware hit in het Westland.
Een trendy, echt stads restaurant met zonnig terras, heerlijke cocktails en fantastisch eten.

Enjoy Life,
Marjolein
P.S. Wij zijn alweer druk bezig met onze herfsteditie. 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.

UITGEVER BRAND NEW MAGAZINE

© Brand New Magazine 2022

VAN BEETHOVENSINGEL 40-42
3055 JK ROTTERDAM
010 - 285 02 97
WWW.EPBOELAARS.NL
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BOREK parasols | outdoor furniture is verkrijgbaar bij de volgende exterieuradviseurs:
NL: Amsterdam, Dacks + 31 20 697 5287, Baarn, Nijhof + 31 35 548 6382, Barneveld, Hora + 31 342 424 545, Gorinchem, Next Outdoor,
+ 31 183 218 008, Grave, Bogarden buitenmeubilair + 31 486 747 790, Grou, Werpsterhoeke + 31 566 620 540, Heinkenszand, Palladio
buitenmeubelen + 31 113 215 838, Hollandscheveld, Lammert Kroesen + 31 528 343 427, Laren, Kerkhof + 31 35 539 5302, Mariahout,
Martens + 31 499 421 717, Oisterwijk, Bogarden buitenmeubilair + 31 13 521 6464, Sluis, De Potterie + 31 117 462 461, Uddel, Fonteyn
+ 31 577 456 040, Zevenaar, Vivaldi XL Garden & Living + 31 316 340 240, Zonnemaire, Paauwe Interieur + 31 111 401 318, Wassenaar, Flower
Farm +31705118540 BE: Bonheiden, VB Center + 32 15 51 17 01

Showroom Borek | Bedrijfsweg 7 | Oisterwijk | The Netherlands | T +31 (0)13 528 88 66 | E mail@borek.eu

ANNE&MAX

Zomerstop!

Onlangs opende Anne&Max haar 25e vestiging
in het Westerkwartier aan het Stationsplein 303
in Delft. Een moderne, sfeervolle huiskamer met
zonnig terras waar je dagelijks (van 8.00 tot
18.00 uur) terecht kunt voor verse, gezonde,
huisgemaakte en veelal bio ontbijtjes, brunches,
lunches, High tea, borrels en natuurlijk heerlijke
koffie en thee.

WESTERKWARTIER DELFT
Al sinds zijn dertiende werkt de gepassioneerde en enthousiaste Jasper
van Amelsvoort in de horeca “ ik droomde er toen al van om later voor
mezelf te beginnen”. Geboren en getogen in Arnhem verhuisde hij voor
zijn partner naar Rotterdam. Na jarenlange ervaring in de horeca werd hij
bedrijfsleider bij een horecaketen in Delft, waar hij kennis maakte met het
franchise concept. ‘’Franchise geeft je op de juiste vlakken ondersteuning,
zodat je er niet alleen voor staat. Dat is wat mij heeft getriggerd om naar
een franchise concept te kijken.’’
“In eerste instantie ging het om een andere vestiging in Rotterdam, maar
toen kwam de mogelijkheid in Delft voorbij en dacht ik ‘dit moet zo zijn’.
Ik vind Delft erg leuk, zo leuk zelfs dat het de bedoeling is om hierheen te
verhuizen, zodat ik ook dichtbij mijn vestiging ben. In de tweeëneenhalf
jaar dat ik al in Delft heb gewerkt, leer je ook de mensen kennen. Ze zijn
heel gemoedelijk en relaxed, hele fijne mensen en veel kennen elkaar.
En toen ik de geweldige locatie zag, was ik gelijk verkocht. Ik houd van
moderne gebouwen, hele hoge ramen van zeven meter, overal glas, echt
een heel gaaf pand. En dan komt er over twee jaar ook nog eens een
heel mooi park voor de deur. Ik zie het al helemaal voor me dat gasten
daar neerstrijken met een Anne&Max picknickbox.”

ANNE&MAX
Al meer dan 15 jaar is Anne&Max haar oprechte missie om een huiskamer
in de stad te zijn. Met de opening van Delft zitten we op 25 vestigingen in
Nederland. Het brood, de croissants en de scones worden iedere vroege
ochtend 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 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 DELFT
STATIONSPLEIN 303
2611 BV DELFT
GEOPEND MA T/M ZO 8.00-18.00 UUR
WWW.ANNEMAX.NL

Advertentie Rien Bezooijen?

Minder vlees is goed,
beter vlees is beter!
Het hele jaar Barbecue! Straks even niet,
want wij gaan op vakantie van maandag
25 juli t/m zaterdag 13 augustus.
Onze winkel zal dan tijdelijk gesloten zijn. Kwaliteit en
service gaan bij ons boven alles, daarom bieden wij u onze
vakantieservice!
Tijdens onze afwezigheid kunt u dan gewoon genieten
van onze kwaliteitsproducten door deze tijdig te laten
voorbereiden en in te laten vriezen.
Plaats daarom nu alvast uw bestelling!
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18.21 MAN MADE 
BEARD OIL SPICED
VANILLA
18.21 Man Made Beard Oil is een all-inone olie voor de baard, het haar én de huid.
Verzorgt, kalmeert en voedt met de heerlijke
(award winnende) geur Spiced Vanilla.
€25,- | www.1821manmade.nl

DSQUARED2 - WOOD ORIGINAL
Wood Original is net als de andere wood geuren

DOLCE & GABANNA THE ONE GOLD FOR HIM

gebaseerd op de kenmerken van hout - sterk

The One For Men Gold is de olfactorische

structuur – en definieert de “DSQUARED2 man”: Jong,

belichaming van dit mannelijke charisma

sensueel en vol zelfvertrouwen.

– een geraffineerde eau de parfum, een

€88,- (100ml) | Verkrijgbaar bij de luxe parfumerie

en robuust met een complexe niet te imiteren

verfijnde compositie van houtachtige,
kruidige en citrus-frisse geurnoten met
dezelfde aantrekkingskracht als de man die
de geur draagt.
€86,- (50ml) | Verkrijgbaar bij de luxe
parfumerie

18.21 MAN MADE  BEARD BALM
Je hebt baarden ... en je hebt 18.21 Man Made
baarden. Hiervoor biedt het mannenmerk de
nieuwe Beard Balm. Verzorgt, kalmeert en voedt
de huid. Controleert, vormt en definieert baard
en snor.
€25,- | www.1821manmade.nl

HOLLISTER  CANYON
RUSH FOR HIM
Hollister Canyon Rush for Him is een fougère-aromatische
geur met noten van zwarte peper, lavendel, en gemengd
hout. De unieke vorm van de fles, geïnspireerd op een
rotsformatie, is opnieuw uitgevonden in elektrisch blauw,
geïnspireerd op de rush van het afdalen van een berg.

18.21 MAN MADE  DETOX BAR
Mannen, het is tijd voor een huiddetox! 18.21 Man Made introduceert

€40,- (100ml) | Verkrijgbaar bij ICI Paris XL en
zelfstandige parfumerieën.

speciaal voor jullie de ‘Detox Bar’. Een zeep ontworpen om de mannenhuid
te kalmeren en te reinigen terwijl actief
houtskoolpoeder eventuele onzuiverheden
verwijdert.
€25,- | www.1821manmade.nl

WILKINSON – HYDRO 5
Wilkinson Sword, het internationaal
bekende scheermerk, viert dit jaar zijn
250ste verjaardag. Wilkinson is altijd
mee

ontwikkeld

met

vernieuwende

technologie. Een mooi voorbeeld hiervan

COMME DES GARÇONS  ZERO

is de nieuwe de Hydro 5 Wood, een

ZERO belichaamt de absolute eenvoud, een ware reset

scheersysteem met een hoge kwaliteit

naar nul. De oorsprong van een nieuw perspectief: de

beukenhouten handvat van duurzame

tegenstelling van overdaad. Een zoektocht naar vrijheid

bronnen.

binnen goed gedefinieerde parameters.

€11,99 | Verkrijgbaar bij o.a. Kruidvat

BANG & OLUFSEN CENTER ROTTERDAM

0102362324

AERT VAN NESSTRAAT 56

WWW.BOCR.NL

€145,- (100ml) | Verkrijgbaar bij de luxe parfumerie
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BIOSILK - SILK THERAPY
IRRESISTIBLE CONDITIONER
Deze conditioner is gemaakt met een mix van
botanische extracten en kruiden om vocht
te herstellen. De UV-filters beschermen het
haar tegen schadelijke UV-a en UV-b stralen.
Zijdeproteïnen geven glans en versterken het
haar.
€16,95| Verkrijgbaar bij de professionele

BIOSILK - SILK THERAPY
IRRESISTIBLE HAIR
FRAGRANCE
Laat je haar herleven met de onweerstaanbare geur
van jasmijn en honing in combinatie met de kracht van
zijdeproteïnen. Spray over en door het haar tussen
de wasbeurten in of voor een heerlijke opfrisbeurt.
€ 12,50| Verkrijgbaar bij de professionele kapper en
johnbeerens.com

kapper en johnbeerens.com

BIOSILK  SILK THERAPY
IRRESISTIBLE SHAMPOO
Verrijkt

NINE YARDS  EASY SIDE 
SALT WATER SPRAY

met

botanische

extracten

en

kruiden, reinigt en verwijdert “build-up” van

Dit is een textuur spray met een mat effect. Deze spray geeft
volume en textuur aan het haar, zonder het hard te maken
of te verzwaren. Geschikt voor een natuurlijke beach look.
Dit product is 100% vegan.

producten. Zijde proteïnen dringen in het haar,
conditioneren en zorgen voor glans. Geschikt
voor alle haartypen.
€15,95 | Verkrijgbaar bij de professionele
kapper en johnbeerens.com

€23,95 | WWW.NINEYARDS.NL

BIOSILK  SILK THERAPY
ORIGINAL IRRESISTIBLE
Een niet verzwarende, herstellende leave-in
behandeling. Geschikt voor alle haartypen.
Herstelt de vochtbalans, beschermt, temt kroezend
haar en creëert een zijdezachte glans.
€19,95| Verkrijgbaar bij de professionele kapper
en johnbeerens.com

YSL  BLACK OPIUM EAU DE
PARFUM EXTREME
Black opium eau de parfum extreme
reikt naar nieuwe hoogten van een
zeer aanlokkelijke geur, waarin het
intense zwarte koffie akkoord nog
eens versterkt wordt door donkere
patchoeli, zwarte vanille en witte
jasmijn. Uitgesproken. Radicaal.
Compromisloos. Schakel over naar

TOM FORD - ROSE
D’AMALFI

het extreme.
€115,- (50ml) | Verkrijgbaar bij
alle YSL erkende verkooppunten.

Een discreet sensuele roos gekust door
Italiaanse bergamot en mandarijn,
ROSE D’AMALFI combineert pittige
baies-rozen

met

zonovergoten,

amandelachtige heliotroop - en wekt
een golf van boeiende, zacht sensuele,
huid-op-huid sensaties op, die doen
denken aan de Amalfikust.
€217,- (50ml) |
Verkrijgbaar bij De Bijenkorf
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SUPERCILIUM  BROW
MICRO CONCEALER
Geen doorsnee concealer, maar de eerste Brow Concealer
met een microtip speciaal ontwikkeld om de wenkbrauwen
te highlighten. Met dit innovatieve beautyproduct zet je
een strakke lijn onder de wenkbrauw wat zorgt voor extra
contrast, waardoor de gewenste look nog beter uitkomt.
€22,- | www.supercilium.com
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PROEF
DE AANDACHT

TROTS OP ONZE

JARIGE KAS

KIJKJE IN DE KEUKEN
Onze bevlogen koks zijn de absolute blikvangers tijdens live-cooking
events in de Kas. Kijk hoe zij de heerlijkste gerechten bereiden voor uw
gezelschap.

Een jaar geleden opende La Cocotte de Kas! Een
prachtig(e) restaurant, trouw- en eventlocatie op
een bijzondere plek in de Rotterdamse haven. In
de Kas heerst een ontspannen en ongedwongen
sfeer. Gasten delen mooie momenten binnen met
een unieke buitenervaring. Je kunt zowel lunchen
als dineren met vrienden en familie of collega’s
en zakenrelaties.

OUD EN NIEUW
Het bestaande restaurant van La Cocotte heeft een flinke metamorfose
ondergaan. Tijdens de lockdown heeft het team van La Cocotte de
handen uit de mouwen gestoken en het restaurant een nieuwe uitstraling
gegeven. Dit laat zien hoe La Cocotte zich onderscheidt, op een
eigenwijze en tijdloze manier.

De Kas bestaat 1 jaar en dat mag gevierd worden! La Cocotte trakteert
deze zomermaanden (juli + augustus) met een glaasje bubbels tijdens de
lunch of het (early)diner! Gebruik de code #BrandNewBubbels tijdens het
reserveren via onze website www.lacocotte.nl.

ZIN IN EEN FEESTJE?
DE KAS OP ZICHZELF IS AL EEN FEESTJE!
De Kas haalt buiten naar binnen. Dat maakt het de perfecte eventlocatie;
groots of juist intiem. Bijvoorbeeld voor live cooking wanneer u iets te
vieren heeft, een gezellige vriendinnenlunch met bubbels of een groots
bruiloftsfeest. De Kas is de ideale ontmoetingsplek voor groepen en
gezelschappen. Voel je thuis in deze lichte en modern ingerichte ruimte!

LA COCOTTE
NIEUWE LANGEWEG 21
3194 DC HOOGVLIET
T 010 - 416 24 73
BRASSERIE@LACOCOTTE.NL
WWW.LACOCOTTE.NL

Een prachtig(e) restaurant, trouw- en eventlocatie!
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Maak kennis met onze vernieuwde

CLARINS - BEAUTY
FLASH PEEL

Beauty Flash Balm – al meer

Deze peeling is geïnspireerd op technieken vanuit

COMFORT
ZONE  BODY
STRATEGIST OIL

dan 40 jaar ons onvervangbare

het Clarins Schoonheidsinstituut. De combinatie

Een kostbaar mengsel van elastiserende

iconische verzorgingsproduct –

van twee zuren (glucolzuur en salicylzuur) pakken

oliën. Het product is ideaal te gebruiken

De formule is nu nog natuurlijker,

zichtbaar en doel-treffend alle niveaus van de

bij striae en verlies van weefseltoon.

met 96% natuurlijke ingrediënten,

huid aan.

Het is een dichte textuur, geschikt voor

en zorgt voor een geweldig

€49,50 |www.clarins.com

plaatselijke toepassing en om droogheid

CLARINS  BEAUTY
FLASH BALM

stralend effect

NÉONAIL  GELNAGEL KIT

€43,25 | www.clarins.com

Met de gelnagel kits van NÉONAIL creëer je thuis eenvoudig

CLARINS  RESCULP
TING FLASH ROLLER
De efficiënte en trendy
Resculpting

Flash

Roller

THE MERCHANT
OF VENICE 
FLAMMANT ROSE
Voor dit parfum liet The Merchant of Venice zich inspireren

tegen te gaan.
€57,- | www.comfortzoneskin.com

een salonwaardige manicure. De uitgebreide Starter Set De Luxe
bevat 5 roze/rode tinten en daarnaast beschikt deze over twee
topcoats: Velour, een velvet afwerking en Top Shine Bright, een
spiegelglans topcoat. De set komt inclusief ledlamp en accessoires.
€122,31 | Verkrijgbaar via Douglas.nl en Neonail.nl

door de flamingo, symbool van gratie, harmonie en

van Clarins is een 2-in-1

positiviteit.

Een frisse en citrusachtige top prikkelt de

massageroller,

geïnspireerd

zintuigen en geeft een delicaat verkoelend gevoel, dat

op een eeuwenoude Chinese

onmiddellijk overgaat in een omhullende warme omhelzing

techniek, die de gezichts-

en eindigt met een warme en zonnige sensatie. Een geur die

contouren modelleert en voor

je in gedachten mee terugneemt naar een strandwandeling

een liftend effect zorgt.

op blote voeten bij zonsondergang.

€49,50 | www.clarins.com

€263,- (100ml) | Verkrijgbaar bij de luxe parfumerie

Start uw dag of sluit ‘m af met een heerlijk
verzachtende douche. Le Lavant Corps
Doux van Absolution reinigt uw huid met
de milde zachtheid van linde, salie en
calendula. Geniet van het weldadige
en tegelijk verfrissende effect van deze
natuurlijke douchegel.
€ 26,40 | www.absolution.nl
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Davines lanceert WE STAND/for regeneration.
Hiermee willen we salons en klanten overal ter

DR. HAUSCHKA VOETCRÈME.
Je voeten verdienen een intensieve verzorging
met extracten van heilzame planten, waardevolle
plantaardige oliën en wassen. De Voetcrème van
Dr. Hauschka trekt snel in, maar verfrist de droge of
ruwe huid van je voeten langdurig.
€15,95 | www.drhauschka.nl

ABSOLUTION - LE LAVANT
CORPS DOUX

DAVINES - WE STAND/
FOR REGENERATION
wereld warm sensibiliseren.
Deze

limited

edition

shampoo & douchegel bevat
zowel

ingrediënten

regeneratieve

van

biologische

landbouw als van Slow
Food Presidia.
€19,90 | www.davines.com

ABSOLUTION 
LE SAVON BLANC

Een huid verbeterende crème met zonbescherming is onmisbaar tijdens

De vegan Le Savoir Noir van Absolution

de zomer! Dankzij Hannah’s Fade Treatment SPF10 bied je de huid niet

is de zachtheid zelve. Deze milde,

alleen een goede basisbescherming, maar worden ook pigmentvlekken

verzorgende zeep voor handen, gezicht

effectief aangepakt én zelfs voorkomen dankzij de toevoeging van

SKIN REGIMEN 
HA BOOSTER

en lichaam verrijkt en kalmeert de huid.

natuurlijk zoethoutextract. Ook nog eens vegan, microplastics free én

Concentraat

€14,90 | www.absolution.nl

duurzaam verpakt. Win/win!

moleculaire vormen van

€55,- (60ml) | www.hannah.nl

hyaluronzuur

HANNAH  FADE TREATMENT

van

drie

(micro-,

macro- en cross-linked)
en Longevity ComplexTM.

SUPERCILIUM 
BROW MICRO PENCIL

HANNAH  LIP TOUCH

Het helpt de hydratatie

Heb je last van droge lippen of neemt het volume te

van de huid in stand te

Het wenkbrauwpotlood met de allerfijnste microtip om ultra strakke

snel af? Met hannah Lip Touch is dat verleden tijd!

houden

lijntjes en haartjes te zetten en lege plekjes op te vullen. Met de

Deze zijdezachte balsem zorgt voor meer soepelheid

tekenen van veroudering.

smalle punt van het potlood kan elke gewenste wenkbrauwvorm

en stimuleert de aanmaak van collageen, waardoor de

€80,- |

gecreëerd worden. De Brow Micro Pencil is verkrijgbaar in zes

hydratatie en het volume van de lippen kan herstellen.

www.comfortzoneskin.

kleuren.

€15,- | www.hannah.nl

com

en

vermindert

€22,- | www.supercilium.com
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BABOR - SKINOVAGE
BALANCING SERUM
Het SKINOVAGE Balancing Serum biedt de
gemengde huid een ideale basis voor een
verzorgingsroutine en helpt het huidbeeld in
balans te brengen. Om een gemengde huid
doelgericht te egaliseren en om de diverse

BABOR - SKINOVAGE
CALMING CREAM RICH

behoeften van het huidtype aan te pakken,

De SKINOVAGE Calming Cream Rich is een

geselecteerde ingrediënten die de droge plekken

intensief voedende en kalmerende verzorging

intensief hydrateren.

voor gevoelige, lipidenarme huid om overmatige

€62,90 |www.babor.com

combineert het werkstoffencomplex van het
SKINOVAGE

Balancing

Serum

zorgvuldig

reacties te reduceren en onaangename irritaties
te

verzachten.

De

optimaal

verdraagbare

verzorgingscrème zonder kleur- of geurstoffen
vormt een extra bescherming tegen externe
invloeden en voorziet de huid van belangrijke
voedingsstoffen.
€64,90 | www.babor.com

BABOR  AMPOULE
CONCENTRATES
WHITE COLLECTION
Voor nog MEER mooie momenten:
de

nieuwe

BABOR

AMPOULE

CONCENTRATES Gift Set laat elk
beautyhart sneller kloppen! Als cadeau
voor

Valentijnsdag,

Moederdag

of

gewoon zomaar als een aardigheidje
om jezelf of je familie of vrienden te
verwennen.
€24,90 | www.babor.com

BABOR  SKINOVAGE
CLASSICS COMPLEX
C CREAM
Onze huid wordt elke dag blootgesteld aan

BABOR - SKINOVAGE
MOISTURIZING

externe omgevingsinvloeden, zoals UV-licht,

FOAM MASK

stof- en vuildeeltjes of ook slaapgebrek, die

De vitamine E in het SKINOVAGE Moisturizing Foam

de huid extra kunnen stresseren. Tegen de

Mask werkt als vanger van vrije radicalen en stimuleert

tekenen van een overbelaste, vermoeide huid

de natuurlijke beschermende werking van de huid.

werkt de Complex C Cream, die zorgt voor een

Pinksterbloem-, amandel- en macadamianotenolie

gerevitaliseerde, frisse teint.

versterken

€62,90 |www.babor.com

schuimmasker, terwijl panthenol de huid ontspant.

het

verzorgende

€34,90 |www.babor.com
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DOCTOR BABOR LIFTING - TIGHTENING CREAM MASK
Het TIGHTENING CREAM MASK met lifting-werkstoffen is erg populair voor haar formule die
crème omzet in olie. De werkstofcombinatie van het TIGHTENING CREAM MASK combineert
zanthoxylumextract, een extract uit de Chinese Szechuanpeper, dat zorgt voor een natuurlijk liftingeffect, met galactomannan uit de Tara-boom, die samen een optisch gladheidseffect produceren.
Galactomannan ondersteunt daarnaast de collageensynthese. In combinatie met signaalpeptiden,
die de signaaloverdracht verzwakken en zo microspanning in de huid verhelpen, ziet de huid er
gladder en meer ontspannen uit. Maritiem collageen hydrateert intensief en ondersteunt de natuurlijke
instandhouding van de huidstructuur. Cafeïne bevordert de stofwisseling. Sheabutter, amandel- en
olijfolie voeden de huid. Op die manier zorgt het masker onmiddellijk voor een optisch effect en maakt
het fijne lijntjes en rimpels minder zichtbaar. Het resultaat: een gladdere en intensief verzorgde huid.
Breng het masker na de gezichtsreiniging aan op gezicht, hals en decolleté en masseer het zachtjes in
tot de crème verandert in olie. Laat het masker 10-15 minuten inwerken en masseer eventuele restjes
in de huid of verwijder ze met een tissue. Tip: Het masker kan als intensieve behandeling meerdere
keren per week ‘s nachts of tussendoor overdag worden gebruikt.
10 ml; €9,90

VOOR MEER ZICHTBARE
RESULTATEN
DOCTOR BABOR Beauty News! Masker op, voor een nóg mooiere huid: DOCTOR BABOR presenteert de
nieuwe sheet- en cream-maskers met high performance-werkstoffen voor onmiddellijke resultaten! De DOCTOR
BABOR-productlijnen HYDRO, LIFTING, CALMING en CLEANFORMANCE zijn populair voor hun zorgvuldig
geselecteerde, doelgerichte werkstofcombinaties voor specifieke huidbeelden zoals droge huid, huid met fijne
lijntjes, gevoelige huid of jonge huid. De nieuwe sheet- en cream-maskers vormen een optimale aanvulling op de

DOCTOR BABOR CALMING - CREAM COATED MASK

huidverzorgingsroutine en verlenen de huid in slechts 15 minuten een power-break om nieuwe energie op te doen.

Het CALMING CREAM COATED-vliesmasker is populair voor zijn speciale werkstoffenmix voor
de gevoelige, droge en gestreste huid. Cynanchum Atratum-extract kalmeert de huid, vermindert
lichte roodheid en ondersteunt de huidbeschermingsbarrière. De perfect op elkaar afgestemde
combinatie van propolisextract, amandelolie en sheabutter ondersteunt de huidvernieuwing en zorgt
dat de huid er evenwichtiger, meer ontspannen en optimaal verzorgd uitziet. Bovendien hydrateert
hyaluronzuur de droge, gespannen huid. Lichte roodheid en irritaties worden gereduceerd en de huid
ziet er gekalmeerd, evenwicht en perfect verzorgd uit. Leg het vliesmasker op het gereinigde en droge
gezicht. Laat het masker gedurende 15 minuten op het gezicht liggen. Masseer eventuele crèmerestjes
zachtjes in de huid in.
1x2 stuk.; €9,90

Voor een stralend mooie en verzorgd huid!

De vier verschillende, dermatologisch geteste maskers met high performance-werkstoffen zijn vrij van synthetische
polymeren, siliconen, parabenen en kleurstoffen!

DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE - HEMP FIBER SHEET MASK
Het HEMP FIBER SHEET MASK is een veganistische, speciale verzorging voor de jonge, veeleisende
huid die zorgt voor een intacte huidbarrière en een gezond uitziende, vitale teint. Het masker is een
echt natuurtalent, met 97% van de ingrediënten van natuurlijke oorsprong en een vlies van 70%
hennepvezel! De combinatie van pre- en probiotica, een schorsextract van de rode esdoorn, extract van
mastiekboomhars en hyaluronzuur heeft een matterend, evenwichtherstellend en hydraterend effect,
voor een evenwichtige en matte huid. Pre- en probiotica versterken de huidbeschermingsbarrière en
zorgen voor een evenwichtig microbioom en voor een gezond uitziende, gelijkmatige teint. Mastiek
helpt bij regelmatig gebruik het huidbeeld te verfijnen en onzuiverheden te verminderen, en laat een
gladde, matte teint achter. Hyaluronzuur hydrateert de huid intensief en vermindert droogheidsrimpels.
Leg het sheetmasker op het gereinigde en droge gezicht. Laat het masker gedurende 15 minuten op
het gezicht liggen. Klop eventuele serumrestjes zachtjes in de huid.
1 stuk.; €8,90

OVERZICHT VAN DE NIEUWE DOCTOR BABOR-MASKERS:
DOCTOR BABOR HYDRO - HYDRATING BIO-CELLULOSE MASK
Het verkoelende HYDRATING BIO-CELLULOSE MASK ligt perfect op de huid en zorgt voor een
intensieve en langdurige vochtigheidsboost vanaf het eerste gebruik. Dit is te danken aan 5
verschillende hoog- en laagmoleculaire soorten hyaluronzuur, die de bovenste huidlagen hydrateren.
Polylglutaminezuur, de nieuwe ‘power hydrator’, versterkt het effect van het hyaluronzuur, voor een nog
intensievere hydratatie met plumping-effect. Centella Asiatica-extract en niacinamide ondersteunen
de vernieuwing van de huid en versterken de huidbeschermingsbarrière. De combinatie van aloë vera
en panthenol kalmeert de huid. Het resultaat: minder diepe rimpels en een langdurig hydraterend
effect - voor een stralende, jeugdige, stevige huid. Gebruikstip: Breng het bio-cellulosemakser ‘s
morgens of ‘s avonds na de gezichtsreiniging aan op de droge huid. Vouw het masker open en trek
de twee buitenste folies er voorzichtig af. Leg het masker op het gezicht en wrijf het glad. Laat het
masker 15-20 minuten inwerken en klop de serumrestjes zachtjes in de huid. Extra tip: Het masker is
ook te gebruiken als after sun-product!
1 stuk; €9,90

Alle maskers moeten direct na het openen
worden verbruikt. Gebruik de maskers
nooit opnieuw! Bewaar de maskers in
de koelkast voor een extra verkoelende
ervaring.
De producten zijn aan de schaffen bij
www.babor.nl
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Wiesa Styling maakt van uw huis een thuis!
Klantvriendelijkheid, betaalbaar en servicegericht, uw droomomgeving waarmaken, dat

J. van Doorn B.V. is al sinds 1935 de non-food totaalleverancier

is waar Wiesa Styling voor staat. Op basis van een persoonlijk gesprek en een bezoek

aan de horeca, zorginstellingen en bedrijfsrestaurants.

aan huis, realiseren wij voor U een passend interieur met een persoonlijk karakter.

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

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

servetten, vetvrij papier of bestekzakjes.

Uw partner in Tabletop,

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

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

bar, keukenmateriaal en
-

corporate identity!

info@vandoornbv.nl

-

www.vandoornbv.nl

-

Het klimaat
heb je zelf in
de hand!

m ai so n

A ZZ UR A
www. m aiso n az z u r a. c o m

Vraag naar onze
speciale aanbieding!

Zorgeloos genieten van een comfortabel binnen-klimaat met de
nieuwe LG Standard Plus airconditioner!

NOUVEAU DÉPART
FALL/WINTER 22
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• 10 Jaar garantie op de compressor
• Ingebouwde wiﬁ
• Koelen en verwarmen
• Gezond binnenklimaat
• Zeer energiezuinig

Een comfortabel binnenklimaat
bij u thuis of op kantoor begint
met een bezoek aan onze Airco
Shop. Kijk online of bel ons voor
een afspraak.

Bako Bedrijfskoeling &
Airconditioning B.V.
Nijverheidsweg 31, 3161 GJ Rhoon
010 - 3134979
www.bako.nl

www.lgaircoshop.nl
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MOOI,
PLEZIERIG
EN DUURZAAM
“Mensen besteden gemiddeld zeven jaar van hun leven
aan het huishouden. Met Brabantia proberen we dat leven

Wij mochten kennis maken met het prachtige net geopende, groene,
designcenter van Brabantia en waren onder de indruk. Het skelet van
het grote, duurzame hoofdkantoor is gemaakt van hout, heeft naast
zonnepanelen een vegetatiedak wat goed isoleert en in de zomer koelte
geeft. Het ruime, moderne pand staat boordevol met groene planten,
zelfs wanden vol, heeft gerecyclede vloerbedekking en heerlijk zittende,
duurzame stoelen. Ook rondom het pand is alles groen. Mark Voncken,
Chief Marketing & Innovation Officer: “Naast dat ons nieuwe pand
duurzaam is, vinden de werknemers het plezieriger om hier te werken. Het
is allemaal glas en transparant. Je ziet elkaar en kan elkaar gemakkelijk
ontmoeten, met name voor creativiteit is dat heel belangrijk.”

en de klusjes net wat mooier, plezieriger en duurzamer te
maken.”

In 1919 produceerde de eerste generatie van Elderen zijn eerste
melkbussen en kannen in het plaatsje Aalst. En de rest van dit Brabantse
familiebedrijf is ‘history’, met alweer de vierde generatie aan het roer. Al
meer dan honderd jaar heeft het dutch design van Brabantia een plek in
de huishoudens van miljoenen mensen wereldwijd. “We zijn begonnen in
Nederland en inmiddels worden onze Brabantia producten in meer dan
negentig landen wereldwijd verkocht. We bieden alles voor in de keuken,
de badkamer, alles wat met wassen te maken heeft: wassen, drogen,
strijken en alles voor je afval. En we kunnen nog heel veel innoveren en
we zien veel kansen voor de toekomst. We blijven met onze klanten in
gesprek gaan over wat beter kan en waar zij behoefte aan hebben.

DUURZAAMHEID
“Brabantia heeft drie kernwaarden: mooi, plezierig en duurzaam
en dat proberen we in alles uit te stralen. Wij willen het leven van de
consument ook net dat kleine beetje mooier, duurzamer en plezieriger
te maken. Duurzaam is echt een intrinsiek onderdeel van hoe we werken
en wat we doen. Het is ons doel om in 2035 100% circulair te zijn.
Denk aan de StepUp pedaalemmer, gemaakt van 91% gerecycleerd
huishoudelijk afval. Van afval, voor afval. En dat proberen we stap voor
stap voor ons hele assortiment te doen. Zoals het niet samensmelten van
bepaalde materialen, zodat het later makkelijker te scheiden is. Maar
ook het geven van tips aan de consument hoe ze duurzamer kunnen
zijn. Zoals het scheiden van afval en het buiten drogen van de was, met
wasrekken of droogmolens. Dat is goed voor je wasgoed, het milieu en
je portemonnee. We laten het ook zien in onze campagnes op onze
website, via influencers en op de winkelvloer. Het zit in ons denken;
duurzaamheid komt terug in onze producten, onze campagnes en ons
nieuwe gebouw. Omdat Brabantia een familiebedrijf is, denken we ook
veel bewuster na over de toekomst. Om het bedrijf over te brengen naar
de toekomstige generatie, dus ook hoe je kijkt naar huishoudelijke klussen
en hoe het mooier, leuker en duurzamer te maken. Het zit gewoon in ons
dna.”
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INNOVATIE
Twee keer per jaar brengt Brabantia nieuwe collecties uit. Zoals
de nieuwste pedaalemmers, prullenbakken, broodtrommels en
voorraadbussen in harmonieus Soft Beige, fris Dreamy Blue, warm
Mineral Cosy Brown en knallend Mineral Powerful Blue. Maar ook
je badkamer geef je een make-over met de luxe MindSet Collectie,
poederige metalen badkameraccessoires in de kleuren Mineral Fresh
White en Mineral Infinite Grey. En wat dacht je van de limited edition
bloesem-roze droogmolen die het buiten drogen niet alleen makkelijk,
maar ook mooier maakt. “Vaak ontstaat een nieuwe collectie met een
heel abstract idee, dat we in een aantal jaar tot wasdom brengen. We
kijken daarnaast ook naar de toekomstontwikkelingen en trends en
maken op basis daarvan plannen voor meerdere jaren.”
“Door veel met consumenten te praten en door consumentonderzoek
weten we heel goed wat trends zijn, waar behoefte aan is en waar we
consumenten mee kunnen helpen. Denk aan de StepUp Bin, waardoor
afval beter gescheiden kan worden. Die afvalbak moet er goed uitzien,
praktisch zijn in gebruik en duurzaam zijn. De Linn collectie is daar ook
een mooi voorbeeld van. We komen soms ook bij mensen thuis. Daar
zagen we dat ze droogrekken in hun woon-of slaapkamer hadden staan
of kleding over een stoel hadden hangen. Daarvoor hebben we een
handig en mooi kledingrek ontworpen met wasmanden en -boxen. Je
kan het gebruiken als kledingrek maar ook om je was te drogen en/of
te luchten in verschillende ruimtes in je huis.” Brabantia producten zijn
duurzaam, handig en goed gemaakt, gewoon cadeautjes voor jezelf of
voor een ander.
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BRABANTIA
WWW.BRABANTIA.COM

L’ANZA  T.R.U.E. SHAMPOO
T.R.U.E. Clean Shampoo verandert van een zacht poeder in een
zijdezacht, hydraterend schuim – voor een luxueuze ervaring.
Geen siliconen, PEG’s, kleurstoffen, parabenen, sulfaten en
gluten. Veganistisch. Dierproefvrij. Waterbesparend. Flacons
uit 98% gerecycled oceaanplastic en 100% recyclebaar.
Dáár wordt onze planeet blij van. En ons haar ook!
€39,95 | www.lanza.nl

L’ANZA  T.R.U.E. CONDITIONER
T.R.U.E. Pure Conditioner verwent het haar met de zuivere,
siliconenvrije, diep voedende hydratatie van squalaan, appel
fruitextract & andere plantaardige verzachtende ingrediënten.
Geen siliconen, PEG’s, kleurstoffen, parabenen, sulfaten en
gluten. Veganistisch. Dierproefvrij. Waterbesparend. Flacons
uit 98% gerecycled oceaanplastic en 100% recyclebaar. Dáár
wordt onze planeet blij van. En ons haar ook!
€39,95 | www.lanza.nl

MOROCCANOIL 
MINI’S HYDRATION
Treatment Haarkuur voor Alle Haartypen 25 ml +
Hydration Hydraterende Conditioner met Arganolie
70 ml + Hydration Hydraterende Shampoo met
Arganolie 70 ml + Hydration Intensief Hydraterende
en Voedende Masker geschikt voor Alle Haartypen.
€43,65 | www.moroccanoil.nl

COMFORT ZONE SUN SOUL 2IN1
SHOWER GEL

GERMAINE DE CAPUCCINI BLUE PROTECTIVE OIL & WATER
SPF 30

Dubbele

douchegel

voor

Bi-fase (olie & water) lotion. Water en olie worden

lichaam en haar. Sterk biologisch

gecombineerd om de voordelen voor de huid te verdubbelen:

afbreekbare formule ontworpen

Oliefase beschermt tegen UV-stralen. Waterfase: verfrist en

met maximaal respect voor het

hydrateert UVA- en UVB-bescherming. ANTIOXIDEREND –

milieu en de huid.

KALMEREND Water resistant. Dermatologisch getest.

€25,- | www.comfortzoneskin.com

€28,15 (200ml) | Exclusief te verkrijgen bij een Germaine
de Capuccini schoonheidsspecialiste.

GERMAINE DE CAPUCCINI 
ICY PLEASURE  BODY
Bevat het extract van de poriakokosextract, dat de roodheid
van de huid vermindert na overmatige blootstelling aan de
zon. Verlicht onmiddellijk het branderige gevoel. Onmisbare
herstellende lichaamsmelk na blootstelling aan de zon. Een
diep hydraterende balsem die verzacht, een aangenaam
gevoel geeft en onmiddellijk verlichting biedt. De huid voelt
fris en elastisch aan. Dermatologisch getest.
€21,85 | Exclusief te verkrijgen bij een Germaine de
Capuccini schoonheidsspecialiste.
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L’ANZA - MOI MOI
MOSTURISING MIST
Droog

haar?

Dof,

beschadigd,

pluizend? Geen nood! Met Healing
Moisture Moi Moi Moisturizing Mist
is het zo weer mooi. De exotische,
vochtinbrengende
hydrateren

en

ingrediënten
herstellen

de

haarstructuur. Dat merk je meteen: het
haar wordt weer zacht en krijgt een
gezonde glans.
€27,95 | www.lanza.nl
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KISS OF SHADE

NARS  ORGASM
BODY OIL

Met SENSAI krijgt kleur een nieuwe dimensie: creëer
perfect gevormde lippen vol expressie. In één beweging
accentueren de elegante zacht-matte tinten met hun rijke
textuur de lippen en geven ze een fluweelachtige glow.

Neem een duik en vind een paradijs
in een decadente, doge lichaamsolie
doordrenkt met voedende ingrediënten.
De zijdeachtige, lichtgewichte formule
zorgt

voor

en

natuurlijk

ogende,

goudroze glans. Weelderig, lichtgevend,
en luxueus. Een totale ontsnapping voor
de zintuigen.

OPI  POWER OF HUE
Omarm deze zomer de levendige kleuren met OPI’s Power of

€59,- | www.narscosmetics.be

Hue-collectie! Deze 12 limited edition glinsterende tinten zijn
geïnspireerd door de kracht van kleur. Als statement of op je

MARC INABNE - SUNSTICK
Met de lancering van de Sunstick voegt MARC
INBANE een zeer innovatieve skin protector toe
aan haar collectie. De Sunstick (SPF50) breng je
eenvoudig aan op de meest delicate huidzones en

humeur; kleur heeft en geeft betekenis. Power of Hue bevat
een palet van mood-boosting, warme en coole kleuren om
lichaam en geest te activeren en te stimuleren.
Verkrijgbaar in nagellak (€15,95), Infinite Shine (€19,95) en
bij de OPI Beauty Professional ook in GelColor. | www.opi.nl

de coloring zorgt voor een waar statement. Een
nieuwe, verantwoorde trend voor sporters, kinderen
& fashionista’s.
€29,95 | www.marcinbane.com

NINE YARDS - NEVER DULL –
REPAIR TREATMENT
Dit is een intensieve behandeling die speciaal
ontworpen is om beschadigd haar te herstellen

BON PARFUMEUR  702

en te versterken. Geschikt voor droog,
beschadigd of chemisch behandelt haar dat

Bon Parfumeur wilde met de 702 de Franse know-how en de

extra verzorging nodig heeft. Dit product is

ruwe materialen eren en tegelijkertijd

vegan friendly.

de

€27,95 | WWW.NINEYARDS.NL

19e-eeuwse

Gecombineerd

met

parfumerie
de

eren.

traditionele

wierook, een gevierd ingrediënt dat
wordt 702 onthuld. Vol van karakter.

NARS  ORGASM LIP
MASK

€82,- | www.bonparfumeur.com

Leave on. Glow out. Omhul je lippen met

dateert uit het begin van de parfumerie,

een verzorgende formule die de lippen er
zacht, glad en gezond uit laat zien. Een

NARS  SUMMER UNRATED
BLUSH/BRONZER DUO
Straal van cheek tot cheek met het dynamische Blush/Bronzer
Duo, ontworpen voor zonovergoten looks met dimensie. De
bronzing poeders creëren warmte en zijn perfect voor het
contouren van het gezicht of het verbeteren van het aanzien van

trio van plantaardige ingrediënten smelt
op de lippen en vormt een voedende
basis.

Houd

de

lippen

overdag

gehydrateerd of gebruik het masker als
een intensive treatment terwijl je slaapt.
€29,- | www.narscosmetics.be

en natuurlijk gebruinde huid. Verkrijgbaar in drie shades.

CONTOURING LIPSTICK

€40,- | www.narscosmetics.be
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SENSAI  COMFORTING
BARRIER MASK
Deze verzorging omhult de huid als een gewichtloze

SENSAI - LASH
LENGTHENER 38°C

DR JACKSON  NO.3
EVERYDAY OIL

De nieuwe Mascara 38°C heeft een stretching-

No.3 Everyday Oil is een bekroond lichtgewicht

effect op de wimpers dat veel verder gaat dan

en voedende mix van 100% natuurlijke oliën

hun natuurlijke lengte. Elke wimper bereikt zijn

voor het gezicht en lichaam die littekens, striae

droomlengte en wordt bovendien in diep, glanzend

en onregelmatigheden effectief vermindert en de

zwart gehuld.

tekenen van veroudering doen afnemen. Klinisch

€42,53 | www.sensai-cosmetics.com

onderzoek heeft bevestigd dat dit product geschikt
is voor een huid die gevoelig is voor acne.

sluier die aangenaam aanvoelt op de gevoelige

€43 (25ml) | www.retreat.nl

huid. De verwennende werkzame stoffen bereiken de
epidermis, versterken de barrièrefunctie van de huid en

SENSAI  AFTER SUN GLOWING CREAM

verbeteren de vochtbinding om droogte, roodheid en

Deze bijzondere after-sun-verzorging geeft uw huid de gloed

ruwe plekjes te voorkomen. Dankzij de Layering Barrier-

van een zonsondergang. AFTER SUN GLOWING CREAM

formule versmelt de zachte crème naadloos met de huid.

verfrist de huid en verwent deze tegelijk met een hoog

€167,06 | www.sensai-cosmetics.com

verzorgingsgehalte met anti-ageing-werking. De door de zon
gestresste huid wordt gekalmeerd en weldadig gehydrateerd.

SENSAI  THROAT AND
BUST LIFTING EFFECT

€92,96 | www.sensai-cosmetics.com

intensiveert de versteviging van het

SENSAI - ABSOLUTE SILK MICRO
MOUSSE TREATMENT

weefsel en zorgt voor een strakker

Met Micro Mousse Treatment is Sensai erin geslaagd een

silhouet van de hals. De lichte gelcrème

verzorgingsmousse te ontwikkelen met Koishimaru Zijde Royal™

geeft een direct liftend effect en kan

en Micro Bubbles die kleiner zijn dan een porie, waardoor de

vlak voor het aankleden worden

werkzame stoffen diep in de huid kunnen doordringen, voor een

aangebracht.

optimale huidconditie.

€131,82 | www.sensai-cosmetics.com

€182,76 | www.sensai-cosmetics.com

decolleté

stimuleert

lipolyse,

SENSAI - CELLULAR PROTECTIVE CREAM FOR
BODY EN FACE SPF 50+

€27,50 | Verkrijgbaar via geselecteerde
drogisterijen in-store & online (Etos, DA)
Douglas online, Beautyfashionshop.nl of

Glow Obsession Liquid Highlighter is de vloeibare highlighter met

aangesloten PUPA Milano salons

een ongekende werking voor een intens, golden glow-resultaat!
€27,- | Verkrijgbaar via geselecteerde drogisterijen in-store
& online (Etos, DA) Douglas online, Beautyfashionshop.nl of

PASCAUD - UV DEFENSE
Deze bestseller is de ultieme dagcrème voor
40 tegen UV-A en UV-B ook verschillende

DR JACKSON  NO.5
FACE & EYE ESSENCE

verzorgende elementen. De crème hydrateert

Deze verkoelende en verstevigende

de huid, beschermt tegen huidveroudering door

gezichts-

de zon en beschermt natuurlijk de huid tegen

subtiel

verbranding. Shop de UV Defense nu op onze

plantaardige

webshop!

verschijnselen van een jetlag, overbelaste

€75,70 | Verkrijgbaar via Pascaud.com,

of post-gym huid te revitaliseren.

Pascaud Insitute Antwerpen of Pascaud salons

€78 (50ml) | www.retreat.nl

ieder huidtype en heeft naast de hoge factor

gezicht en lichaam te beschermen. Gewichtloos als
de zomerwind en transparant als een zijden sluier

Deze zeer rijke anti-ageing verzorging

glijden deze twee zonverzorgingsproducten op het

is geschikt voor een bijzonder droge,

DERMAPRIME 
HYALURON BOOSTER

gezicht en lichaam. Ze beschermen de huid veilig

laag-lipide huid. Het maakt de huid

De perfecte basis voor de droge en vochtarme

tegen directe en langdurige UV-schade. Ondanks

glad, versterkt, strakker, beschermt en

huid. Ook ideaal voor de geïrriteerde huid en

de hoge beschermingsfactor krijgt de huid een licht

geeft een egale huidskleur. De romige

na overmatig zonnen. Het is bewezen dat deze

tintje.

textuur garandeert een maximaal comfort

booster de hydratatie te kort binnen 2 uur met

BODY: €99,26 (150ml)

voor vele uren. Ideaal in de winter als

maar liefst 48% weer aanvult.

FACE: €111,34 (50ml) |

beschermende zorg. Voor dag en nacht.

€45,40 | Verkrijgbaar via Douglas online,

www.sensai-cosmetics.com

€154,40 | www.sensai-cosmetics.com

Beautyfashionshop.nl
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zomerse look. De warme tinten van
de poeder hechten goed aan de

PUPA MILANO  GLOW OBSESSION
ALL OVER LIQUID HIGHLIGHTER

DermaPrime salons

36

een bronzing poeder voor de ultieme

gezichtshuid en blijven langdurig zitten.

SENSAI  CELLULAR
PERFORMANCE CREAM

Er is geen gemakkelijker en veiliger manier om uw

De PUPA Desert Bronzing Powder is

aangesloten PUPA Milano salons

De ‘boezemvriend’ voor hals, buste
en

PUPA MILANO - DESERT
BRONZING POWDER

of

aangesloten

en

ooggel

geurende

verfrist,

met

huidverstevigende

ingrediënten

om

de

DR. HAUSCHKA SHEER LIPSTICK.
Een sheer lippenstift waar je blind op kunt vertrouwen
– hij kan moeiteloos worden aangebracht zonder
spiegel of penseel en geeft je lippen een vleugje
kleur met fijne glans. Kies uit zes natuurlijke kleuren:
elke Sheer Lipstick van Dr. Hauschka bevat naast
minerale pigmenten de verzorgende kracht van
hoogwaardige, natuurlijke cosmetica.
€18,99 | www.drhauschka.nl
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NINE YARDS SLAPDASH – DEFINING
WAX SPRAY
Dit is een medium hold spray wax welke je
kunt blijven restylen. Het geeft een langdurige
fixatie. Je creëert stevigheid en textuur voor
een casual “out of bed” look. Het product
bouwt zich niet op in het haar.

CLARINS - AROMA

€23,95 | WWW.NINEYARDS.NL

Activeert je innerlijke kracht en maakt je zintuigen
wakker. Ideaal om ‘s morgens te gebruiken en de dag

ABSOLUTION 
LE NETTOYANT PURETÉ

goed te beginnen, ‘s avonds om na een lange dag te

BENIEUWD HOE
EEN ROBOTMAAIER
IN UW TUIN KAN
WERKEN?

ontspannen of na een yoga sessie om de voordelen van

Le Nettoyant Pureté van Absolution is een cocktail

een evenwichtig gevoel te verlengen.

van natuurlijke en organische ingrediënten met

EAU EXTRAORDINAIRE SPRAY €54,-

verzachtende eigenschappen. Deze schuimende

EAU EXTRAORDINAIRE REVITALIZING SILKY BODY

gel verwijdert onzuiverheden en make-up en

CREAM €42,-

reinigt tot diep in de huid, terwijl die de opperhuid

www.clarins.com

verzacht en reguleert.
€26,- | www.absolution.nl

REVITALASH
Dit

wetenschappelijk

gepatenteerde

serum

ontwikkelde
zit

vol

en

verzorgende,

natuurlijke ingrediënten. Deze helpen je wimpers
te beschermen tegen broosheid en kunnen de
flexibiliteit, hydratatie en glans verbeteren. Na
slechts een paar weken ogen je wimpers gezonder
en voller!
€122,- | www.revitalash.nl

KIS - BLOW
DRY GEL
Geef je haar een boost met de nieuwe
lichtgewicht KIS Blow-Dry Gel. Zoals
de naam doet vermoeden is Blow-Dry
Gel een echte föhn-gel. Het haar krijgt
veel volume, een stevige textuur en een
prachtige glans.
€15,90 | www.kis-hair

AVEDA - BOTANICAL
KINETICSTM HYDRATING
WATER GEL CREME
Deze veganistische, siliconenvrije en voor 97%
natuurlijke 1 lichtgewicht crème kalmeert de huid met
voedende hydratatie en herstelt de balans gedurende
de dag door tot 24 uur lang te hydrateren, terwijl
ook zichtbare roodheid wordt verminderd. In een
klinische studie toonde 100% van de panelleden een
verbetering van de onmiddellijke uitstraling en de hele
dag hydratatie na slechts één gebruik.
€55,- | www.aveda.eu

De slimme keuze voor de compacte tuin
De nieuwe Husqvarna Automower 305 is speciaal ontworpen voor een
prachtig resultaat in de compacte, complexe tuin. Terwijl u uw tijd besteedt
aan leuke dingen, zorgt Automower voor een perfect gemaaid en gezond
gazon. En met de mobiele app heeft u altijd de volledige controle.
Dus maak elke dag mooier met Husqvarna Automower.

Plan nu vrijblijvend uw
Automower Adviesgesprek op:
40

BRAND NEW MAGAZINE

www.husqvarna.com/nl/leer-en-ontdek/boek-direct-adviesgesprek

VANAF

€ 1.379

Husqvarna
Automower 305

“IK HEB VOOR MEZELF EEN HELE GEKKE CARRIÈRE GECREËRD”
Geboren en getogen in Den Haag, verhuisde Francis van Broekhuizen op
haar tweede met het gezin naar Wassenaar. “Ik ben opgegroeid in een
heel bijzonder, exuberant, lief gezin met een hardwerkende vader, als
makelaar, die naast het verkopen van huizen altijd zong. Een hele lieve
moeder die thuis kaligrafie-tekenles gaf aan de vrouwen en kinderen uit
de buurt, een soort lespraktijk aan huis. Ik heb twee broers, mijn oudste
broer Dick en mijn jongste broer Tim. We zijn met zijn drieën opgegroeid
in Wassenaar, van alles meegemaakt, goede dagen, kwade dagen, want
mijn ouders hadden het soms financieel wat lastiger, maar dat losten ze
altijd weer goed op. Vooral muziek en kunst was bij ons in de familie, als
hobby, altijd aanwezig. We hadden een familiekoor waarin we samen
met ooms en tantes op de zondagavond met meerstemmige muziek
oefenden. We deden kerstvieringen in bejaardentehuizen, een beetje
familie Von Trapp-achtig.”

BIJ TWIJFEL

HARD
ZINGEN
De humoristische, openhartige, bijna 47 jarige
‘dramatische sopraan’, vertelde ons na tv opnames
tijdens haar rit naar huis, alles wat we maar van haar
wilden weten. Gezellige spraakwaterval Francis
van Broekhuizen diende de mis bij de nonnen, heeft
zichzelf opnieuw weten uit te vinden, verkocht brood
en zong aria’s, rondde maar liefst drie studies af, is in
de ban van Maria Callas, maakt opera toegankelijk

Het zingen werd Francis met de paplepel ingegoten. “Mijn vader zong
ook veel solo, veel avonden met operaliederen en dan gingen wij altijd
mee, van die gezellige open podia avonden. Ik maakte dus al jong kennis
met klassieke muziek. Op mijn vijftiende kwam ik erachter dat ik zelf ook
zo’n stem had, net als mijn vader. Ik hoorde een aria van de ‘Koningin
van de Nacht’, gezongen door Deutekom, dat was zo hoog, het leek alsof
ze geen mens meer was en dacht ‘dat wil ik ook proberen’. Ik zong met
de cd mee om te kijken of ik ook zo hoog kon zingen en dat lukte. En zo
ontdekte ik dat ook ik een stem met vibrato had, dat ik opera kon zingen.”

“Ik heb ook nog de Opera Studio gedaan, een tussen opleiding, waar
ik een beetje geld mee verdiende en concoursen. Tijdens het Deutekom
concours won ik de derde prijs en bij het International vocalist concours
kreeg ik een engagement bij Opera Zuid en daar maakte ik op mijn 30e mijn
debuut in een Russische opera, waarna ik nog vijf producties heb mogen
zingen en veel heb geleerd. Daarna ben ik als freelancer in Nederland
gaan werken. Normaal is het in operaland dat je naar het buitenland
moet, wil je carrière maken, omdat we hier niet zoveel operahuizen
hebben. Dus dan woon je in Duitsland, Engeland of Amerika en dan heb
je een heel wild leven. Maar ik kwam erachter dat ik dat heel eenzaam
vond en ben bang voor vliegen. Dus ik heb altijd geprobeerd zoveel
mogelijk werk hier te krijgen. Soms bij kleine amateurgezelschappen,
als ik maar in Nederland kon zingen. In het begin zeiden ze ‘moet je
niet naar het buitenland, want anders heb je geen grote opera carrière,
zoals Maria Callas’. Maar mijn privé leven was me ook veel waard en
ik was niet zo geschikt om veel te reizen, dan zou ik doodongelukkig
zijn geworden. Ik heb voor mezelf een hele gekke carrière gecreëerd,
waarin ik altijd heb gedaan wat ik heel fijn vond. Gezongen in alle
operahuizen in Nederland, intussen al 35 rollen gedaan en altijd mijn
eigen koers gevaren. Daarnaast heb ik een kindervoorstelling gemaakt,
ging op stap met Dolle Diva, vertelde ik verhalen en zong. Omdat ik altijd
met humor vertelde, werden dat hele leuke, unieke voorstellingen. Ik heb
in Nederland een eigen niche gecreëerd waarin ik via humor klassieke
muziek aan de man breng.”

“BEIDE STUDIES CUM LAUDE AFGEROND”
“Zingen was een hobby en ik zou net als mijn vader een vak gaan leren.
Mijn broer studeerde kunstgeschiedenis en ik wilde altijd de hulpverlening
in. Dus studeerde ik maatschappelijk werk aan de Haagse Hoge School,
wat ik helemaal geweldig vond. Het Conservatorium kwam nooit in me
op, want dat was voor mensen met heel veel talent. Je moest wel een
soort wonderkind zijn, mocht je daar naartoe en zo zag ik mezelf niet, ik
vond zingen gewoon leuk. Totdat een zangpedagoog, die ook les aan
het Conservatorium gaf, mij hoorde zingen. Op mijn 22e studeerde ik in
de ene week af als maatschappelijk werkster en dezelfde week heb ik ook
toelating gedaan voor het Conservatorium, ik ging dus naadloos over
van de ene naar de andere studie. Ik was zo in ban van Maria Callas en
opera dat ik steeds meer durfde te dromen om zelf op een opera toneel
te staan. Zij is mijn voorbeeld als artiest omdat zij de opera zo waarachtig
mogelijk zingt. Ze heeft een fantastisch mooie stem en acteert ook heel
erg mooi in de muziek. Bij haar heb je altijd het gevoel dat wat zij zingt
echt is en dat spreekt me aan. Ik heb vijf jaar klassieke zang gestudeerd
en daarna nog twee jaar de masteropleiding opera en beide studies cum
laude afgerond. Ik heb dus eigenlijk elf jaar gestudeerd, mijn God. Maar
zonder studieschuld, heb altijd heel hard tijdens mijn studie gewerkt bij de
bakkerij en de apotheek in het dorp. Op zaterdag verkocht ik broodjes en
‘s middags bij het schoonmaken, zong ik al mijn aria’s voor de volgende
week. En iedereen van vroeger weet nog dat ik brood verkocht en altijd
aria’s zong.”

voor iedereen, is heel gelukkig en heeft net een boek
uitgebracht.
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“Ik vind het ook altijd leuk om op tv dingetjes te doen en dat is de laatste
jaren, zeker door corona, veel geworden. Zoals De Slimste Mens, dat
vind ik helemaal gillend het einde. Eerst hadden mensen een beeld van
mij ‘oh dat is die grappige operazangeres’ maar door de Slimste kon ik
etaleren hoeveel ik eigenlijk weet. Toen werd ik ook ineens gezien als
heel intelligent, terwijl het maar triviale dingetjes zijn, maar dat gaf ineens
een heel andere swung aan me. En Maestro, natuurlijk, waarin ze op een
heel normale manier laten zien hoe mooi klassieke muziek is. Ik zat er per
seizoen maar één aflevering in, maar werd steeds teruggevraagd omdat
ik het schijnbaar leuk deed. En als opera jurylid in zo’n echt commercieel
RTL4 programma All Together Now, was ik wekelijks op tv. Beetje een
vreemde eend in de bijt. Omdat ik geinig ben en altijd alles zeg wat ik
denk en voel, vonden heel veel mensen mij wel leuk. Het cliché beeld van
een bekakte mevrouw die alleen maar klassieke muziek leuk vindt, klopte
niet, want ik vind alle muziek leuk. Chantal Janzen en ik hadden een goede
klik, waardoor ook een heleboel jonge mensen mij wel leuk vonden en
dat was wel geestig. Tv geeft mij de kans om opera toegankelijk te maken
voor veel meer mensen dan alleen de elitaire mensen die het toch al
kennen.” Toen Francis met haar broers bij Humberto te gast was, werd het
verzoek om een reality serie steeds groter. “Ik ben onlangs weer gebeld
of we daar interesse in hebben. We hebben nu nog de Van Rossums en
daar vind ik ons heel erg op lijken omdat we ook enorm lullen over kunst
en alle drie enorme ouwehoeren zijn, maar ik wil niet op hun plek zitten.
Zij moeten eerst echt zeggen, ‘wij zijn nu te oud’ en dan zou ik eigenlijk
die plek wel willen invullen, een jongere versie. Het zit dus nog in het vat,
we vinden het onwijs leuk, maar het moet wel passen in alle agenda’s.”

“MEZELF OPNIEUW WETEN UIT TE VINDEN“
Door het programma De Verraders werd het pesten in haar jeugd weer
getriggerd. “Het zingen en mijn humor zijn een soort uitvloeisels omdat ik
mezelf opnieuw heb weten uit te vinden. Ik was altijd heel onzeker door
dat pest verleden, vooral over mijn uiterlijk omdat ik werd uitgescholden
en dagelijks op school hoorde wat verschrikkelijk lelijk ik was. Dat heeft
best wel veel impact gehad in de zin van hoe je over jezelf denkt. Thuis
vergat ik het omdat daar de sfeer zo anders was, maar dan kwam ik op
school en dan werd ik weer gepest en dacht ‘oh ja, ik ben dat stomme
kind dat gepest wordt’. Dit blijft altijd bij je, de onzekerheid, omdat zes
jaar lang zo erin wordt gebakken, dan raak je dat eigenlijk nooit meer
kwijt. Maar ik heb mezelf er ook uitgewerkt op de middelbare school.
Vandaar ben ik ook een heel krachtig iemand geworden. Ik merkte dat
humor heel goed werkte en dat mijn zingen ervoor zorgde dat ik werd
gezien als heel bijzonder. Dus dat was iets positiefs, mensen gingen me
heel leuk vinden. Alleen door De Verraders werden oude gevoelens weer
getriggerd. Iedereen vond het super leuk, maar voor mij was het zo heftig,
zo confronterend dat ik weer even therapie heb gezocht. Om het weer
op een rijtje te krijgen. Het maakte zo veel los ‘wie ben ik nou eigenlijk ,
waarom wil ik altijd pleasen, waarom vind ik dat programma zo moeilijk?’.
Er kwam weer oud verdriet los, wat ik een beetje had weggestopt. Dus het
was ook wel weer goed dat ik mee heb gedaan, zodat ik daaraan heb
kunnen werken. Maar ik zou nooit meer aan zo’n programma meedoen,
omdat ik weet wat ik nu weet. In de week daar was het wel heel leuk,
maar het terugkijken was het moeilijke, zeker voor een gepest iemand.
Omdat je dan ziet wat mensen achter je rug doen en zeggen. Maar

omdat ik me zo kwetsbaar opstelde, hebben veel mensen daar ook weer
wat aan gehad. En daar ben ik dan wel blij om, dat ik heb kunnen laten
zien dat het wel goed met je komt.”

“BEN NOG STEEDS HEEL GELUKKIG”

“HET KLOOSTERLEVEN SPREEKT ME ENORM AAN”

“EEN DAGJE HELEMAAL ZEN”

Van haar zevende tot haar vijftiende heeft Francis drie keer in de week
de mis bij de nonnen, de zusters, gediend. “Het kloosterleven spreekt
me enorm aan. Vandaar dat de The Sound of Music een droom was die
uitkwam. Het is al vanaf mijn vierde mijn lievelingsfilm, heb hem denk ik
al 150 keer gezien en dat is niet overdreven. En heb hem nu 120 keer
gezongen als moeder overste, de mooiste rol uit de musical, vind ik. Die
wijze vrouw die de lieve Maria een beetje helpt, gewoon een fantastisch
stuk met mooie muziek. Een hele andere wereld, je staat namelijk zeven
keer per week met elkaar op het toneel en je wordt echt een beetje
familie van elkaar. Dat was echt heel leuk. Ik kan me ook voorstellen als
je vervelende collega’s hebt, dat het dan best wel moeilijk is. Maar wij
hadden zo’n leuke cast, ik ging elke dag met zoveel plezier naar die
voorstelling toe, het was gewoon heerlijk, echt zo genoten. Heb nog
meer respect gekregen voor musical mensen, omdat ze zo kei en keihard
werken, dansen, zingen, spelen. Ik hoefde alleen maar een beetje te
staan en te zingen.”

Hoe blijft Francis mentaal en fysiek gezond? “Lekker een dagje met mijn
liefste naar een pretpark, dat vind ik heerlijk. Of een dagje naar de sauna,
waar je telefoon ook niet mee naar binnen mag, een dagje helemaal
zen. Of om gewoon thuis op de bank een boekje te lezen, lekker Netflix
of een mooie serie te kijken, ik ben eigenlijk heel saai. En altijd dingen
doen, die ik heel leuk vind en waar ik energie van krijg. Daarom vond
ik de lockdown ook echt te lang duren. Want ik krijg energie van dingen
doen en niets doen is voor mij fnuikend en merk dat ik dat heel moeilijk
vind. In het begin gaf het een soort rust, want ‘oh wat lekker’, maar toen
het te lang ging duren werd ik er gek van. Ik word gestimuleerd door mijn
omgeving en de mensen om me heen, daar word ik creatief van.
Ik probeer ook te letten op wat ik eet, ik was afgevallen maar in coronatijd
zijn daar weer wat kilo’s bijgekomen. Ik eet gezonder, houd erg van
chips, patat en een biertje, maar niet elke dag, neem dan een salade,
want dat maakt me wel fitter. Ik moet goed zingen en in mijn kostuums
blijven passen. We doen aan Strong by Zumba, (high intensivity training)
en thuis heb ik een boksprogramma op mijn spelcomputer. Maar soms
heb ik het zo druk dat ik blij ben om even op de bank te kunnen zitten.”

“TV GEEFT MIJ DE KANS OM OPERA TOEGANKELIJK TE MAKEN”
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“Ik kon het nooit zo goed duiden bij mezelf, is een heel lang proces
geweest, van jaren. Ben pas op mijn 29e er vooruit gekomen dat ik op
vrouwen val. Ik dacht eigenlijk nooit dat ik verliefd kon worden, want dat
moet dan op een jongen, maar dat gebeurde nooit. Ik was wel altijd weg
van vrouwen en meisjes, maar daar koppelde ik dan niet aan dat je daar
verliefd op kon worden. Ik deed daar verder niets mee, behalve dat ik
ze op afstand adoreerde. Dus dat duurde heel lang voordat ik begreep
dat ik zo in elkaar stak. En met terugwerkende kracht dacht ik ‘ohhh’. Het
is bij vrouwen misschien nog wel lastiger dan bij mannen omdat, het is
bewezen tijdens mijn studie maatschappelijk werk, vrouwen onderling al
erg amicaal, aanhankelijk en lichamelijker zijn, zonder dat ze lesbisch
zijn. Ik dacht altijd wel dat ik zou trouwen met een jongen. Hoewel bij ons
thuis in de familie homoseksualiteit geen vreemd begrip is. Maar als je het
zelf bent, wil dat nog niet zeggen dat je het gelijk snapt. Toen ik er voor
uit kwam en het begon te accepteren, was het gelijk weer heel duidelijk.
Heb het meteen omarmd en ben op zoek gegaan naar iemand die bij mij
zou passen. En heb het met mijn eerste verkering, ben ik nu al zestien jaar
mee, gelukkig meteen goed getroffen. Ik heb een hele lieve vrouw en ben
nog steeds heel gelukkig.”

“IK HEB GEEN STIJL”
“Ik zeg altijd ‘ik heb geen stijl” maar ik vind vooral felle kleuren leuk. Die
gezellige zomer kleuren zoals groen en roze in oversized overhemden,
die nu helemaal in zijn. Of van die leuke oversized kostuums, waar je de
prinsessen ook in ziet, een beetje oversized. Gewoon een beetje mijn
eigen, tuttige stijl, meestal effen kleuren, een nette broek met een leuke trui
erop. Ik koop eigenlijk altijd bij de C&A en M&S Mode, ik ben echt zo’n
middelbare vrouw al, maar wel gezellig. Zwart is natuurlijk het best, want
dat kleedt lekker af. Voor mijn concerten heb ik altijd gala jurken aan.
Ik zie mezelf natuurlijk nooit als een beauty, maar ik maak mezelf
tegenwoordig wel veel op. En dan heb ik veel spullen, meestal van de
HEMA, want die hebben lekkere lipsticks of die van KIKO Milano, zij
hebben een hele goede foundation en mooie lipsticks. Want mensen
kennen me meestal met een rode lipstick, dat vind ik heel leuk, maar heb
ook een mauve. En ik moet mezelf er steeds aan herinneren om s’ avonds

mijn make-up er weer af te halen. Ik heb meegedaan aan Make up your
Mind en de dragqueens hadden een hele lekkere kamille reinigingscrème
van The Body Shop, heel lekker zacht voor je huid, want ik heb best wel
een gevoelige huid omdat ik zoveel make-up op heb. Als je het vergeet
ben je in de ochtend net een panda.”

“THEATERSHOW EN BOEK”
“Bij Twijfel hard zingen is mijn motto en de naam van mijn theatershow
en boek, wat net uit is, dat is makkelijk dacht ik. Mijn vader had dit motto
vroeger al op het orgel bij de koorrepetitie hangen, dus ook een kleine
ode naar het zangverleden van mijn vader. Het is iets wat wij allemaal
in de familie gebruiken omdat we ons altijd overal met verve ingooien.
We twijfelen wel eens en zijn onzeker over bepaalde dingen, maar dan
gooien we ons er toch in. Dat heeft heel veel opgeleverd. Ik ben niet
altijd super zeker, helemaal niet, maar toch durf ik hard te zingen. In mijn
voorstelling gaat het ook over mijn familie, hoe ik geworden ben wie ik
ben. Het boek gaat echt over wat ik allemaal heb meegemaakt, tot nu toe.
Een beetje een uitgebreide versie van dit interview. Ik wist niet of mensen
hier wel op zitten te wachten, maar volgens mijn uitgever wel. Ik heb
het ook zelf opgeschreven, ik wilde dat niet met een ghost writer doen,
zodat mijn toon en wat ik zelf wil vertellen in dit boek staat. Daarnaast
heb ik ook mijn eigen illustraties erin gemaakt, want ik houd heel erg van
tekenen. Sommige zijn cartoonesk en ik heb Maria Callas heel mooi
getekend, wat een beetje het verhaal gezellig omlijnt. Ik vind het echt leuk
om alles helemaal zelf te maken, zoals ik met mijn eigen voorstellingen
ook doe. Het zijn lieve, gezellige, losse verhalen; je kan het boek ook
op de wc leggen, haha. Het is mijn leven, maar niet echt chronologisch
en soms weer wel, best geestig. Ook wel spannend, want ik ben heel
openhartig, soms té en moest goed kijken, wat ik kwijt wilde en wat ik
voor mezelf moest houden. Ik hoop dat de mensen het leuk vinden.”
WWW.FRANCISVANBROEKHUIZEN.NL
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WILKINSON INTUTION

FOREO BEAR™ mini maakt gebruik van

Deze zomer worden de Intuition

geavanceerde microstroom & T-Sonic™

Complete Bikini en Intuition Sensitive

pulsaties om de 65+ spieren in het gezicht en

Touch scheersystemen geïntroduceerd,

de nek te trainen. Dit apparaat verstevigt de

welke beiden speciaal zijn ontwikkeld

huid voor een jeugdige, strakke uitstraling.

voor vrouwen en de gevoelige plekjes

€199,- | Exclusief verkrijgbaar bij de

FOREO  BEAR™ MINI

waar je normaal niet makkelijk bij komt.

Bijenkorf en op FOREO.com

JOUW ONLINE
BEAUTYWINKEL
Wie bestelt er niet makkelijk online? Natuurlijk
wil je het liefst professionele beautyproducten,

€18,99 | Verkrijgbaar bij o.a. Kruidvat en DA

EINDSTATION
Een politieroman over een val op een perron. Geduwd?
Maar waarom en door wie? Rechercheur Ginny
realiseert zich dat dit niet zomaar een zaak is. Terwijl
ze een ultieme poging doet een geheim af te schermen,
loopt haar gezin gevaar.
€18,95 | Verkrijgbaar in de boekhandel

waar gekwalificeerde schoonheidsspecialisten
mee werken, bestellen met persoonlijk en
deskundig advies afgestemd op de behoefte
van jouw huid. Dan ben je dus bij Beautywinkel
aan het juiste webadres.

ONTVLUCHT

FOREO - LUNA 3 PLUS

Kris Verburgt (25) wordt als rechercheur toegevoegd aan een

Dit nieuwe apparaat is de enige beauty-tech tool

Haarlems onderzoek naar corruptie in de horeca. Dan doet

ter wereld die zowel thermo-reiniging als gerichte

een jeugdvriendin een dringend beroep op haar. Het brengt

microstroom in één smart device biedt. Een schone,

Kris in de problemen, maar is haar vriendin wel echt in gevaar?

jonger uitziende huid is nog nooit zo makkelijk

€18,95 | Verkrijgbaar in de boekhandel

geweest. €299,- | Exclusief verkrijgbaar bij de
Bijenkorf en op FOREO.com

SPEEDO  WATERSHORT

SPEEDO - BRIGITTE

Een 13” retro watershort in een zomerse kleur, ideaal voor

Dit klassieke badpak met twist aan de buste

op het strand of in en rondom het zwembad! De watershort

creëert een mooi flatterend figuur. Gemaakt van

is lichtgewicht en comfortabel, ook

Endurance®10. Endurance®10 is een sneldrogend,

wanneer het nat is. De achterzak heeft

zacht materiaal, zeer comfortabel en duurzaam.

een fijne voordeel dat die niet volloopt

€64,99 | www.perrysport.nl

met water of zand en de tailleband is

UNIEK ONLINE PLATFORM
De 22-jarige enthousiaste ondernemer, Brad Luijkx, heeft de consumenten
webshop www.beautywinkel.nl overgenomen. Hij is net afgestudeerd
aan de Hogeschool Rotterdam en heeft jarenlange ervaring opgedaan
bij zijn ouders in de beauty branche. De beautywinkel is een online
webshop met meer dan 3000 make-up en verzorgingsproducten.
Waaronder de mooie make-up van John van G (JvG) en IDUN Minerals
alsmede Combinal én de geweldige huidverzorgingsproducten van
Doctor Eckstein, Retinol, Kaé, Biomaris en Gilda Liljeblad. Momenteel
wordt er achter de schermen hard gewerkt om de huidige webshop om
te bouwen tot een uniek online platform voor professionele cosmetica en
huidverzorging, dat in september online gaat. Met, heel uniek, deskundig
en persoonlijk advies van gediplomeerde schoonheidsspecialisten voor
mannen en vrouwen.

Wat maakt het online platform uniek? “Geen één huid is hetzelfde.
Daarom brengen we als het ware het advies van de schoonheidsspecialist
online, dus we zijn niet alleen het verkooppunt van beautyproducten.
Vandaar dat ons nieuwe platform ingericht wordt volgens het unieke
4-10-100 concept, zodat je weet welke verzorging jouw huid nodig heeft
en je geen verkeerde aankopen meer doet. Heb je daarna nog vragen
dan kan je voor goed en professioneel advies bellen, mailen en chatten
met gekwalificeerde schoonheidsspecialisten.”

HET 4-10-100 CONCEPT
Brad vertelt dat wetenschappelijke en praktische onderzoeken door
dermatologen hebben bewezen welke combinaties van werkzame
bestanddelen het welzijn van je huid garanderen. Met het unieke 4-10100 concept, dat het raamwerk is van de nieuwe Beautywinkel, ga je van
bepalen uit 1 van de 4 huidtypes (gezonde-, onzuivere-, gevoelige- en
rijpere huid) naar 10 huidcondities en vervolgens naar de meest geschikte
productlijn uit meer dan 100 producten. Zo weet je wat voor huid je hebt
en welke producten nodig zijn om de conditie van je huid te verbeteren.
Met behulp van ‘how to’ inspiratiefilmpjes word je ook voorzien van de
beste tips voor een zo optimaal gebruik.

voorzien van een trekkoord.
€25,- | www.perrysport.nl

LELO  ENIGMA™
CRUISE
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JOUW VOORDEEL!

ENIGMA™ Cruise is een luxe dual-action

LELO  TIANI™ DUO

stimulator, die het beste van twee werelden

De TIANI™ DUO is het kroonjuweel van de

combineert. Dit alles om de kracht van de

stimulators voor koppels. Probeer het eens

climax te verzekeren. De acht vibratiestanden

terwijl jullie het op z’n hondjes doen of in het

garanderen je keer op keer dat juiste gevoel

lepeltje-lepeltje standje. Jullie kunnen ook

voor de ultieme sensuele ervaring.

samen masturberen en gebruik maken van

€219,- | www.lelo.com

jullie speeltjes. €199,- | www.lelo.com
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Ook gebruik maken van mooie introductievoordelen?!
Alle klanten die vóór de geplande lancering in september al een product
hebben gekocht bij de huidige Beautywinkel krijgen straks als bestaande
klant mooie introductievoordelen. Dus wacht niet te lang en bestel jouw
professionele beautyproducten op Beautywinkel.nl, want there’s only
one you!

BEAUTYWINKEL
WWW.BEAUTYWINKEL.NL

BRAND NEW MAGAZINE

47

Bastiaans Optiek
Oudedijk 141-143, 3061AA Rotterdam
010 - 4122327
www.bastiaansoptiek.nl
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PERNILLE LA LAU: “MIJN MAANDELIJKSE UITJE NAAR

DE MAGIE VAN

ROTTERDAM BIJ HAIR BOUTIQUE GRAND SALON LAAT MIJ

BOUTIQUE HAIR

IEDERE KEER WEER STRALEN. IK RIJDT STEEVAST MET VOLLE
ENERGIE WEER TERUG NAAR HUIS.”

Midden tussen de indrukwekkende Sky schrapers
Kleding : Crème de la crême

van Rotterdam vindt je een Frans aandoende brug

Visagie : Elles Nijkamp
Fotografie :Yvette Kulkens

met leeuwenkoppen en romantische lantarens.
Het is dáár waar culturen samensmelten, waar
boutique hair Grand Salon huist! De uitstraling

Door veel met topmodellen als Lara Stone, Cindy Crawford, Yfke Sturm
en ook tv presentatrice Pernille La Lau te werken, weten wij hoe intens
het haar belast wordt door dagelijkse styling.
Daarom testen wij constant herstellende
behandelingen uit Europa en Amerika, en
met succes! Tot nu toe heb ik nog nooit een
behandeling gegeven die zó diepgaand en
langdurig herstel biedt.

van de salon ademt een ontspannen sfeer en
het vriendelijke team maakt dat je je ook bij het
eerste bezoek thuis voelt.

LOVE IS IN THE HAIR
“IK BEN ZO TROTS OP ONS TEAM!”
- HEDWICH

Iedere vernieuwing en trend mixen zij feilloos. Samen met de klant
ontdekken zij wat bij hun persoonlijkheid, beroep en lifestyle past. Zo
ontstaat een stralende look. Mijn team is gevarieerd; De een laat zich
inspireren door Europese en Amerikaanse top kleurspecialisten en de
ander heeft de drive om súper beschadigd haar weer te herstellen en
te laten glansen. Weer een ander
is allround zó goed dat ik niet
kan zeggen in welk onderdeel ze
excelleren. Een ding is voor ons het
aller belangrijkst; We houden van
mooí haar!

De botox behandeling duurt ongeveer anderhalf uur de proteïne
behandeling duurt 3 uur. Natuurlijk wordt u altijd bij een bezoek aan ons
verwend met heerlijke cappuccino, vers fruit, een koud drankje of gebruik
maken van de lunchkaart. Ook zijn er prachtige verwennerijen te vinden
in de boutique zoals geurkaarsen, parfum voor het huis en alle seizoen
kleuren van OPI nagellak.

Wij als professionals van boutique
hair Grand Salon houden van
mooi gezond haar. We weten hoe
élk type beschadigd of dor, droog,
pluizig of juist dun en slap haar
met de juiste behandeling intens te
verbeteren met langdurig resultaat.

BEHANDELINGEN
Top haarverzorging vereist expertise en dat hebben we in huis!
Onze high end botox behandeling en signature proteïne behandeling,
beiden vegan, maken dat tíjdelijk maskeren van beschadigd haar wat na
drie wassingen met shampoo weer droog aanvoelt en pluizig eruit ziet
verleden tijd is.

Al 30 jaar is kwaliteit bij boutique hair
Grand Salon voor ons de norm. Of het
nu gaat om een goede coupe, prachtige
balayage, contouring, highlights of
haarverlenging ; Wees welkom!
GRAND SALON
WIJNKADE 15
3011VZ ROTTERDAM
010-4120906
WWW.GRANDSALON.NL
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ADVERTORIAL

COLLISTAR - ACTIVE
PROTECTION MILK
SPRAY SPF 30

DR. HAUSCHKA ROZENCRÈME
Als je op zoek bent naar een dagcrème
voor de droge huid die bescherming nodig
heeft, is Rozencrème precies het juiste
verzorgingsproduct voor je. Ze versterkt en

Deze lichte en snel intrekkende melk

harmoniseert en is daarom ook heel geschikt

combineert

voor de gevoelige huid of de huid die snel rode

gebruiksgemak

doeltreffendheid

van

een

met

de

specifieke

formule voor de gevoelige huid. Het

vlekken vertoont.
€18,50 | www.drhauschka.nl

product voelt fris aan en trekt snel in. Het is
geschikt voor iedereen, ook voor kinderen
onder 3 jaar.
€34,- | www.collistar.com

COLLISTAR - ACTIVE
PROTECTION SUN FACE
CREAM SPF 50+
van de huid beschermt. De formule versterkt

4711 ACQUA COLONIA 
LIMITED EDITION 2022

en vermindert de reactiviteit van overgevoelige

Dit jaar draait de 4711 Acqua Colonia Limited Edition 2022

huid en beschermt de celintegriteit tegen

helemaal om kracht uit jezelf halen en heerlijke zomerse

vroegtijdige veroudering. Voorkomt de vorming

momenten na te streven. Pomelo & Sea Salt en Coconut

van pigmentatie en rimpels, en zorgt voor een

Water & Yuzu bevatten een verrassende en stimulerende

stralend bruine teint.

combinatie van krachtige superfoods en verzachtende

€34,- | www.collistar.com

ingrediënten, geïnspireerd door de natuur gecombineerd

Een hightech formule die het cellulair DNA

met frisheid.
€23,50 (50ml) | www.4711.com

COLLISTAR  ULTRA
SOOTHING AFTER
SUN REPAIR
TREATMENT

PAYOT Sunny Crème Savoureuse SPF50 is

Dit product is op meerdere fronten

een ongelooflijke textuur met bescherming

tegelijkertijd actief: biedt een intensieve

voor het gezicht die de huid beschermt tegen

en onmiddellijke verlichting van de rode

fotoveroudering. Pluspunt: De onzichtbare

en geïrriteerde huid, herstelt snel de ideale

romige textuur zorgt voor een eenvoudig

omstandigheden

en aangenaam gebruik voor een bruining

voor

hydratatie

en

PAYOT  SUNNY CRÈME
SAVOREUSE SPF50

elasticiteit, stimuleert in het huidweefsel de

onder hoge bescherming.

processen van zelfherstel en versterkt de

€28,50 | Verkrijgbaar via www.payot-

natuurlijke beschermlaag van de huid.

bestellen.nl, beautyfashionshop.nl, Douglas

€33,- | www.collistar.com

online of aangesloten Payot salons
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RUIK DE TIJD
Slechts weinigen hebben het vermogen om dromen waar te maken, verre reizen te maken en diepte te
vinden in het leven. Alleen de heldhaftige en deugdzame zijn voorbestemd om het leven te bereiken
dat ze verlangen. Met veel zorgvuldigheid en precisie hebben wij de ingrediënten van deze geur voor
jou gekozen om jouw kracht te ondersteunen. De explosie van zoetheid, zoals amber en oranjebloesem
combineren in dit elixer van pure moed - een geur gecreëerd voor mensen die geen hulp nodig hebben
om hun eindbestemming te bereiken.

254
BRAND
NEW MAGAZINE
INSTAGRAM:
EAUDEDUBAI
FACEBOOK: EAU-DE-DUBAI

WWW.EAUDEDUBAI.COM
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DOUGLAS  AFTER SUN
HYDROGEL COOLING
MASK

#INNERBEAUTY HYALURON BEARS

Ontdek het verkoelende Douglas After

De ultieme glow booster Mooier worden is

Sun SOS Hydrogel Masker dat het

nu nog leuker - met de lieve maar

gezicht direct ontspant en verfrist. De

suikervrije Hyaluronic Bears van

huid wordt langdurig van vocht voorzien,

#INNERBEAUTY!

is soepel en gerevitaliseerd

vocht zijn van groot belang voor een

€6,99 | www.douglas.nl

mooie, stralende en jonge uitstraling

Elasticiteit

en

van de huid.

De familie Ntafopoulos heeft hier een trendy,

De Fluide Protecteur Cheveux vormt een luxe beschermende
film die het haar beschermt tegen de schadelijke effecten
van zon, zee en chloorwater. De formule is gebaseerd
op twee zonnefilters die zorgen voor een optimale
bescherming tegen UV-A- en UV-B-straling.
€79,15 | www.douglas.nl

De nieuwste hotspot op de markt van ‘s
Gravenzande is een ware hit in het Westland.

€19,99 | www.douglas.nl

SISLEY - FLUIDE PROTECTEUR

CULINAIRE
BELEVENIS

ONE.TWO.FREE!  MOISTURE
BOOST GLOSSY LIP BALM

echt stads restaurant geopend met zonnig terras,
heerlijke cocktails en fantastisch eten.

De Moisture Boost Glossy Lip Balm van one.
two.free! geeft gestreste en droge lippen
volledige hydratatie en intensieve voeding.

INSTA WAARDIG

De glansachtige verzorging zorgt direct voor

DOUGLAS  SKIN AUG
MENTING SERUM PRIMER

Als je de The Steakclub binnen komt kijk je je ogen uit. Het interieur is
echt geweldig en de gezellige, intieme sfeer met fijne muziek, voelt heel
stads aan, terwijl je toch in het Westland bent. Een open keuken, muren
vol met de mooiste graffiti afgewisseld met planten en bloemen en knusse
zitjes, maken indruk en alles is heel Insta waardig. En dan hebben we het
nog niet eens over de uitgebreide menukaart met plaatjes van gerechten
gehad. De steaks smelten als het ware op je tong en over de zalige, verse
sushi blijf je dromen, maar ook aan de vega’s onder ons is gedacht. De
cocktails met personal touch, die tot middernacht aan je tafel worden
bereid, zijn een echte eye-catcher. En houd zeker een gaatje vrij voor de
‘sexy’ desserts. Kortom een bezoek aan The Steak Club is een culinaire
belevenis.

een zacht gloeiende finish op de lippen.
€9,99 | www.douglas.nl

Als je niet alleen waarde hecht aan langdurige
make-up, maar je huid ook wilt verwennen
met bescherming en verzorging, dan is de
Skin Augmenting Serum Primer uit de Douglas
Collection de juiste keuze.
€14,95 | www.douglas.nl

DOUGLAS  HOME SPA
MYSTERY OF HAMMAM

JO MALONE  COLOGNES
INTENSEMYRRH & TONKA

Kom tot rust met de Mystery of Hammam

Rijkelijk, met de hand geoogst sap van de Namibische

bodycrème! Alsof u in een warme handdoek wordt

FUSION CUISINE

mirreboom vermengd met de warme amandel- en

gewikkeld na een ontspannende massage in een

weelderige vanillenoten van de tonkaboon. Myrrh

Marokkaanse spa. Geniet van schoonheidstradities

& Tonka Cologne van Jo Malone is kostbaar en

met deze rustgevende geur.

bedwelmend.

€14,99 | www.douglas.nl

Katie vertelt dat het een echt Grieks familiebedrijf is. Samen met haar
schoonmoeder, zwager en man wist ze een jaar geleden nog niet welke
richting hun nieuwe restaurant op zou gaan. Haar schoonmoeder had het
heerlijke Griekse restaurant Milos, in dezelfde straat, geopend. Zij vond
het zo’n fijne buurt dat als er een pand vrij zou komen haar kinderen ook
zeker daar iets moesten beginnen. “Dit mooie, nieuwbouwpand kwam
vrij, het werd helemaal kaal opgeleverd en er kwam veel bij kijken, maar
we konden het pand geheel naar onze wensen maken en inrichten. We
hebben alles zelf gedaan. Mijn man wilde graag iets met steaks doen en
sushi is altijd een goed idee, vandaar dat we dit concept gecombineerd
hebben.” Deze fushion cuisine blijkt een schot in de roos te zijn. De familie
heeft het trendy, urban concept naar ’s Gravenzande gebracht wat erg
gewaardeerd wordt. “Want je hoeft nu het Westland niet meer uit en kan
er gewoon op je fiets heen.”

€145,- | www.douglas.nl
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JARDIN BOHÈME ESCAPADE EXOTIQUEEAU
DE PARFUM

DERMA COSMETICS GLOW POWER SERUM

Zo zoet als exotische bloemen, zo omhullend als

Dermacosmetics met vitamine C en diep werkende

Ontdek

het

Glow

Power

Serum

van

een vloeiende zomerjurk en zo sensueel als een

hyaluronzuur. Het serum bestrijdt oxidatieve stress

huid die door de zon wordt gekust: Escapade

en egaliseert de huidtint. Bovendien verzadigt het

Exotique belichaamt de essentie van de zomer.

de huid met intensief, langdurig vocht.

€34,99 | www.douglas.nl

€69,99 | www.douglas.nl
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THE STEAKCLUB
LANGESTRAAT 131, ’S-GRAVENZANDE
0174 700 221
WWW.THE-STEAKCLUB.NL
INSTAGRAM THE.STEAKCLUB
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STABILITEIT

LIEFDEVOL
WONEN
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

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. Als management blijft onze
prioriteit altijd op de werkvloer liggen, dat is onze kracht. En dat betaalt
zich uit, want post-corona zie je in alle sectoren personeelstekort, maar
wij hebben altijd geleverd. Wij zijn altijd op volle personeelsbezetting
blijven draaien voor de bewoners en hebben nooit met een aangepast
schema gewerkt. Tuurlijk is het soms wat moeilijker om alles op te vangen.
Maar wij doen ons best om het team aan ons te binden middels human
interest, waardering en een fijne werksfeer. Want wij willen heel goed
zijn voor onze bewoners, maar dat begint met een tevreden team, dat
straal je dan weer uit en dan zijn onze bewoners ook tevreden. Ook door
de familieleden van de bewoners wordt dit opgemerkt en gewaardeerd,
gezien de lieve kaartjes en berichtjes die we ontvangen.”

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. Het team eet elke maaltijd gezellig
met de bewoners mee en ook de familie mag weer gewoon aanschuiven.

ALLES VOOR DE BEWONERS
“Gelukkig mogen en kunnen de uitjes voor de bewoners ook weer.
In Naaldwijk hebben we een duo-fiets, waar met het mooie weer
graag gebruik van wordt gemaakt. De bewoners kunnen er met onze
activiteitenbegeleiders of met hun familieleden dan lekker op uit gaan.
Maar ook bezoekjes aan de dierentuin en de boten bewonderen tijdens
het Varend Corso Westland. In Rotterdam hebben we het zonnige terras
langs de Rotte gerenoveerd en uitgebreid, zodat de bewoners en hun
bezoek heerlijk onder de grote parasols aan het water kunnen genieten.
We varen hier ook over de Rotte, lunchen bij Mendoza in het dorp,
wandelen in Trompenburg bomen-en plantentuin en een bezoek aan het
depotmuseum Boijmans Van Beuningen. Zo fijn dat het allemaal weer
kan.”
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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GERMAINE DE CAPUCCINI 
ANTIAGING PROTECTIVE
EMULSION SPF 50
Krachtig antioxiderende gelaatsbescherming
tegen uv-A/uv-B stralen, blauw licht en pollutie.
Prikkende ogen zijn ook verleden tijd met deze
Eye-safe producten. Waterresistent. Ultralichte
texturen.
€27,90 (50ml) | Exclusief te verkrijgen bij een
Germaine de Capuccini schoonheidsspecialiste.

G.M. COLLIN  NATIVE
COLLAGEN GEL
G.M. Collin heeft dit unieke product ontwikkeld, bevat de
oorspronkelijke vorm collageen die Dr. Lapinet decennia

G.M. COLLIN  CERAMIDEN
COMFORT SERUM
Eén capsule met alle essentiële oliën en lipidencomplexen
die de huid nodig heeft, klinkt perfect toch? Draai aan het
puntje van deze capsule om de zijdezachte textuur druppel

geleden ontdekte. Het is dan ook een veelzijdig, luxueus
product dat een hoog percentage aan Native Collagen
(de oorspronkelijke vorm van collageen), Hydrolyzed
Elastine en Oligopeptide-5 bevat.
€92,95 | www.gmcollin.nl

voor druppel aan te brengen op jouw huid. Het zorgt voor het
aanvullen van de vochtbarrière van de huid en zal zichtbare
tekenen van huidveroudering minimaliseren!

KIS - KERA MOUSSE

€112 | www.gmcollin.nl

KIS KeraMousse is een sterk geconcentreerde mousse
met een medium versteviging en conditioner. Geeft
body, glans en extra volume aan alle haartypes.
Uitstekend geschikt voor krullend haar, om krullen te
accentueren en te controleren.
€9,90 | www.kis-haircare.nl

COMFORT ZONE 
SUN SOUL MILK SPRAY SPF 30
Anti-aging bodymilkspray met hoge UVA- en UVBbescherming. Formule van de nieuwste generatie ontworpen
om de huid te beschermen tegen zonnestraling, verrijkt met
een waterbestendig anti-aging actief ingrediënt, ideaal om
de schoonheid van de huid te behouden.
€29,- | www.comfortzoneskin.com

GERMAINE DE CAPUCCINI 
PROTECTIVE MILK SPF 50
Hele hoge bescherming voor de meest kwetsbare delen
van het gelaat en lichaam. Ideaal voor buitensporten en
in situaties met blootstelling aan felle zon. De perfecte
bondgenoot voor mannen en vrouwen. Gevoelige zones
zoals neus, jukbeenderen en
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G.M. COLLIN - ACTIVE
EXFOLIANT POWDER

rond de ogen, lippen en oren.

Exfoliëren is 'the key' voor het verkrijgen van een

moedervlekken,

stralende huid! Active Exfoliant Powder is een

hyperpigmentatie en littekens.

innovatieve exfoliant met drievoudige werking

€27,90

die een zachte korrelige werking combineert

te

met een chemische en enzymatische werking.

Germaine

€57,50 | www.gmcollin.nl

schoonheidsspecialiste.
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Gerichte bescherming van

|

verkrijgen
de

tatoeages,
Exclusief
bij

een

Capuccini

Scan me!

HOME IS WHERE
THE ART IS .
Shop nu op www.designobject.nl!
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Common Interests is a movement that started because of a
dream.
The dream was to make something more aﬀordable for most
people but make it just as high quality and stylish. The name
Common Interests is all about what the brand stands for:
People with the same interests, but with diﬀerent attitudes.
That means that we love the same thing, but are all diﬀerent
people inside of it.

@commoninterestsclo
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SABON  WILD PEAR SEN
SATION GIFT SET

LINARI - DIFFUSER
LUCE

Vul je mandje met magische markt schatten en verwen al je

Helderheid en levendigheid - Helder en

zintuigen...Deze heerlijke geschenkset bevat het beste van onze

puur als bronwater, met zachte groene noten

fruitige en frisse Wild Pear geur, in een

van bergamot en jasmijn in een sensueel

speciale minisize editie- Douche Olie, Body

levendige frisheid die perfect wordt gehuld

Scrub en Zijdezachte Body Milk- de perfecte

in fijne accenten van musk en cederhout als

behandeling voor de ultieme verwennerij

basisnoten.

en verfrissing van het lichaam, allemaal

€90,- (500ml) | www.thecofcosmetics.com

genesteld in een schattig rietenmandje.
€20,- | www.sabon.com

SABON  BODY SCRUB

LOEWE  PAULA’S IBIZA
ECLECTIC
Een houtachtige, bloemige en gourmand - De eau de Toilette voor
mannen en vrouwen. Bloemige oranjebloesem absolue en dierlijke,
nachtbloeiende jasmijn sambac zijn gecombineerd met frisse
noten van mandarijn uit Madagaskar en zwarte peper. Exotische
etherische olie en wierook blijven hangen naast gourmand noten
van kokos en vanille, versterkt door rijke ylang ylang, musk en
zacht, houtachtig Australisch sandelhout.
€85,- (50ml) | www.thecofcosmetics.com

KMS  MOLDING PASTE

Wij zijn dol op dit iconische poederduo dat is verrijkt

Een winderige fietstocht, een intensieve training of een

met 90% aan ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

nacht dansen in de club: deze Brow Control houdt

Dit duo zorgt voor een warme teint en zal de bruine

wenkbrauwen 24 uur op hun plaats. Afhankelijk van de

kleur na het zonnen verlengen

gewenste wenkbrauwlook kan deze wax gebruikt worden

en zorgen voor een intenser
resultaat.

Verkrijgbaar

om weerbarstige haren te

in

temmen, de wenkbrauwen te

3 kleuren (licht, medium,

liften of een full feathered look

donker).

te creëren.

€40,- | www.clarins.com

€25,- | www.supercilium.com

CLARINS - OMBRE 4 COULEURS

natuurlijke dode zee zout korrels om voorzichtig peeling

Ontdek de effecten van deze vier prachtige oogschaduwkleuren

dode cellen & verwijderen

in gouden, bronskleurige tinten. Dit kleurenpalet laat jou

onzuiverheden verrijkt met

stralen, de hele zomer lang...

Fijne antiage mousse voor gezicht en decolleté

natuurlijke oliën waaronder

Oogverzorging

waarop

met een hoge beschermingsfactor en langdurig

vitamine

je

deze

hydraterend effect. Verrijkt met duivenpitextract

Jojoba olie & Bernagie olie.

oogschaduwkleuren zijn verrijkt

en vitamine E die de huid beschermen tegen

€27,- | www.sabon.com

met

oxidatieve stress. Bevat Gold Filter Tech die een

E,

amandelolie,

SABON - AROMA

kunt

rekenen:

bamboepoeder:

een

THAT’SO  ANTIAGE
MOUSSE SPF 50

prachtige basis die 12 uur lang

parelmoer glittereffect geeft op de huid.

uitzonderlijk goed blijft zitten.

€32,- | www.thatso.nl

€50,30 | www.clarins.com

Breng de sfeer van een betoverende

HANNAH BODY SHIELD
SPF50

fruitmarkt mee naar huis en verwen al
je zintuigen. Deze Aroma diffuser zal
je ruimte vullen met een betoverende
stemming en geurt elke gewenste met een
frisse en fruitige geur.
€32,- | www.sabon.com

THAT’SO  3 SPF
IN 1 SUN SPRAY
Op het gebied zonbescherming kun je

uiterst stabiele UVA- en UVB-filters

Sprays bevatten allemaal 3 SFP in 1
flacon. Ze beschermen én verzorgen
de

De KMS Molding Paste uit de Hairplay-serie is het
ideale product om medium tot stevig haar onder

The Other Side of Oud is geïnspireerd op

factor 20 beschermd.

controle te houden en het stylen gemakkelijker te

de Emir van Mecca: Hussein bin Ali. Bin

Spray je kort daarna

maken. De Fiber & Gum Stylingpaste geeft het

Ali liet in het begin van de 20e eeuw, een

nogmaals met factor

haar meer structuur, vormt het en zorgt voor een

geur van onafhankelijkheid vereeuwigen

30 en herhaal je dit

mooie, natuurlijke glans.

door de parfumeurs van Atkinsons. Zijn

vlak erna nog een keer

€29,95 | www.kmshair.com

voorwaarde was dat het een origineel

met factor 50.

parfum moest zijn met Oud in het hart.

€25,- | www.thatso.nl

bijenkorf en luxe parfumerie

Door de unieke combinatie van

niet om That’so heen. De Dry Oil Sun

ATKINSONS  THE OTHER SIDE
OF OUD
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SUPERCILIUM  BROW
CONTROL

Een fijn geurende huid vernieuwen lichaam scrub bevat

€190,- (100ml) | Verkrijgbaar bij de
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CLARINS  EVER BRONZE
COMPACT POWDER

huid.

Spray

je

één keer ben je met

CLARINS  EVER
BRONZE & BLUSH
COMPACT POWDER

zijn

volwassenen

en

kinderen

dankzij de hannah Body Shield
SPF50 verzekerd van een ultrahoge
zonbescherming. Het zorgt

Open het doosje en ontdek de prachtige

voor

poeders met een mozaïekeffect: een

zacht gevoel op de huid en

bronzer, highlighter, een poeder

heel belangrijk voor zowel

om de contouren te accentueren en

groot als klein: het smeert

een perzikkleurige blush die jouw

makkelijk uit, trekt snel in en

jukbeenderen laat stralen.

voelt niet plakkerig aan.

€40,- | www.clarins.com

€41,- (150ml) |

een

aangenaam

www.hannah.nl
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Bellini Cocktail Originale
De Bellini is een vermaarde klassieke cocktail, uitgevonden in Harry’s Bar in Venetië. Het recept is in 1948 bedacht door
Giuseppe Cipriani, destijds de bartender van de wereldberoemde bar. Het deed hem denken aan de geschilderde zonsondergang op het schilderij
van de 15e eeuwse schilder Giovanni Bellini. Om een perfecte Bellini te maken kneus je een witte perzik tot fluweelachtige puree (niet blenderen).
Voeg daarna een paar druppels sap van wilde frambozen toe voor de kleur. Neem 1/3 deel perzik puree en 2/3 Prosecco.
Meng en serveer gekoeld. Gebruik flûtes of wijnglazen voor het meest feestelijke effect. Is dit je allemaal teveel werk dan kies je voor
de kant en klare Originale Bellini van Canella. Sinds 1988 produceert de familie Canella de enige echte Venetiaanse Bellini cocktail.
De Canella’s gebruiken hun eigen Prosecco en hun eigen gekweekte en met de hand geplukte witte, vlezige Maria Bianca perziken.

Logobonbons voor uw
bedrijf of event
Logobonbons zijn niet meer uit ons assortiment weg te denken! Vele bedrijven mochten
wij al voorzien van deze originele “visitekaartjes”.
Mogelijk in verschillende smaken en uitvoeringen, zo zit er altijd de perfecte bonbon
tussen! Vierkant, rechthoekig, rond, noem het maar op.

Goed om te weten:
De Bellini cocktail wordt gebotteld zonder toevoegingen van
kleur- en smaakstoffen, suiker of conserveringsmiddelen.
Is glutenvrij, caloriearm en bevat slechts 5% alcohol.
Exact zoals je de cocktail zelf in eenhippe cocktailbar zou bestellen.
Saluti!

In overleg met de klant en aan de hand van het logo kiezen wij de juiste vorm. Als dit
gebeurd is, komt het belangrijkste van de bonbon, namelijk de inhoud. Een romige
karamelvulling, een amandelpralinè met een crunch of een klassieke, zachte ganache?
Samen met u kiezen wij de juiste vulling uit!
Geen fan van vulling? Kies dan voor een logochocolaatje! Net zo mooi, maar dan zonder
verrassing aan de binnenkant. Ze hebben daardoor wel een langere houdbaarheid.
Omdat wij een ambachtelijke chocolaterie zijn, kunnen wij de bonbons al vanaf een
kleine hoeveelheid produceren en leveren.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de prijzen? Ik kom graag bij u op de
koffie met een vrijblijvende proefverpakking bonbons voorzien van uw logo!

Verkrijgbaar bij de betere wijnspeciaalzaak en delicatessenwinkel.
Voor verkoopadressen bij u in de buurt, kunt u contact met ons opnemen:

Jos Rijnaarts | Edisonweg 14 | 1821 BN Alkmaar
072 511 85 37 | info@jr.nl
geen 18, geen alcohol
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PETRA
VERSCHOOR
Tijdelijk

capaciteitstekort

binnen

jouw

bedrijf? Groeit je klantenbestand en wordt de
administratie avond- of nachtwerk? Dan ben je
bij Petra Verschoor aan het juiste adres. Zij biedt
ondersteuning op administratief, secretarieel en
organisatorisch gebied, wat tijdwinst en ruimte
oplevert; ruimte voor groei en ondernemen.

PETRA
VERSCHOOR

PERSONALIZED ASSISTANCE
VOOR AL UW PLANNING,
ORGANISATIE,
COMMUNICATIE &
ADMINISTRATIE

Meer
Informatie

268

BRAND
BRANDNEW
NEWMAGAZINE
MAGAZINE

Loyaal, Discreet, Professioneel, Betrouwbaar

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
In 2020, midden in de corona-crisis is Petra voor zichzelf begonnen.
“Een dappere beslissing, maar ik zie vraag naar tijdelijke bedrijfs- of
projectondersteuning en die kan ik met mijn expertise goed vervullen op
freelancebasis. Mijn grootste taak is administratieve ondersteuning bij
MKB bedrijven. Soms overzie je het als ondernemer even niet meer.
Dan huur je mij in voor een aantal uur per maand. Zodat er structuur
aangebracht wordt en er overzicht komt, waardoor het werktempo weer
omhoog kan en je je als ondernemer kan focussen op je core business.
Iedereen moet en wil geld verdienen, ondernemen is een passie, alleen
hoort de administratie er ook bij. Zoals je btw-aangifte, het bijhouden
van de debiteuren of lead administratie. Dit zijn vaak de klussen die
onbenoemd blijven en blijven liggen, maar die wel heel belangrijk zijn
voor de voortgang van je bedrijf. Het zijn vaak niet de leukste klussen
voor een zelfstandig ondernemer, maar voor mij wel. Ik vind het geweldig
om structuur aan te brengen. Structuur is zo belangrijk! Op deze manier
kan ik mijn dag helemaal volplannen, weet ik precies wat ik aan het
doen ben en krijg ik af wat gedaan moet worden. Ik doe dit sneller dan
een ander omdat dit mijn expertise is; dit is mijn core-business, en dat
scheelt de klant weer tijd en geld. Iedereen moet gewoon doen waar die
goed in is. En het is mooi om te zien dat er dan weer meer plezier in het
ondernemen komt. Daarnaast kijk ik naar wat er in een bedrijf speelt en
welke processen op een andere manier aangepakt en gepland kunnen
worden. Zodat de ondernemers of werknemers het zelf weer kunnen
oppakken. Een verse blik op je werkproces is altijd goed.”

PERSOONLIJKE OF PROJECT
ONDERSTEUNING
Naast de administratieve ondersteuning organiseert Petra ook feesten
en events. “Ik werd benaderd door een bedrijf dat graag in het
Guinness Book of Records wilde komen en dat is me gelukt samen met
het projectteam; dat zijn van die bijzondere gebeurtenissen. Het kan
me nooit te gek zijn. Ik organiseer het graag en zorg ervoor dat alles
op rolletjes loopt. Zodat de klant zich op de gasten en het doel van de
bijeenkomst kan focussen en zich niet met de organisatie en uitvoering
bezig hoeft te houden. In sommige gevallen, werkt het ook beter als
een onafhankelijk, externe medewerker bepaalde taken vormgeeft, dit
voorkomt frictie onder collega’s.” Wil je met jouw bedrijf online meer
exposure, dan is het ook verstandig om Petra even te contacten. Want
ook voor het redesignen van een website draait ze haar hand niet om.
Petra vertelt dat ze als landelijk erkend en gediplomeerd coach, al 20
jaar twirlster traint en coacht voor Europese kampioenschappen en het
wereldkampioenschap. Op het wereldkampioenschap in Nederland dit
jaar, voer ik wederom de regie van de livestream. Ook dat verzorg ik
graag! Geef mij de regie van je backoffie of event, dan zorgen we samen
voor een waardevolle productie.”

FREELANCE BUSINESS SUPPORT
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR:
WWW.PETRAVERSCHOOR.NL
OF BEL PETRA OP 06-38402645
OF MAIL NAAR INFO@PETRAVERSCHOOR.NL
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PA S S I O N E
IN CUCINA
De smaak van de Italianen, de passie waarmee
ze in het leven staan en de toonaangevende rol
die kwalitatief Italiaans design mondiaal speelt,
zijn kernwaarden die Boretti uitdraagt in alles.
Hoogwaardige producten van kenmerkend
Italiaans design, voor binnen én buiten, die alle
ruimte bieden om culinair te genieten. Kortom, la
dolce vita.

2
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De bevlogen Jorg Kleijssen, CEO, vertelt dat Boretti een Italian culinair
lifestyle merk is. “Boretti staat voor Passione in Cucina, zowel de keuken
binnen als buiten. Het draait allemaal om de Italian Culinairy Lifestyle.
We geven onze klanten een Italian experience zowel in het cucinare/
indoor gedeelte als het giardino/outdoor gedeelte. Naast dat wij de
hardware ontwikkelen, designen en verkopen, kleden we eigenlijk de hele
Italiaanse beleving in door middel van culinaire accessoires en essentials.
Zoals pannen, theedoeken, dus echt alle essentials die je nodig hebt om
in de keuken een heerlijk gerecht te bereiden. Voor buiten doen we exact
hetzelfde; potten, pannen, de tools en zelfs de kruiden en olijfolie. Wat
je maar nodig hebt om een mooi barbecue moment in Italiaanse stijl te
creëren.” Zo geeft Boretti met haar producten elk gerecht een Italiaans
tintje. De perfecte Italiaanse lifestyle om al je gastronomische wensen uit
te laten komen.

ALLES MET ITALIË
Boretti brengt de Italiaanse sfeer naar je keuken en tuin voor optimaal
gebruiksgemak. Over ieder detail is nagedacht, ieder element heeft een
functie, de vormgeving blinkt uit en je kiest ook nog eens voor langdurige
kwaliteit. “Boretti is meer dan 25 jaar geleden opgericht door een
Nederlander, maar ontstaan, gecreëerd, ontwikkeld en designed in Italië,
waar ook alle inspiratie vandaan komt. We hebben alles met Italië, het
hele concept komt van ons Italiaanse kantoor. De corona periode was
voor ons niet rustig. Mensen zaten veel thuis en gingen verbouwen of een
fijne outdoor plek creëren. Voor ons dus een tijd van andere uitdagingen
met de supply chain en bedrijven die dicht waren, maar het is gelukt.
We zijn nu ook druk bezig met internationalisering. Boretti heeft vooral
bekendheid in de Benelux en we breiden uit naar de Europese landen om
ons heen en zetten daar ons merk ook op de kaart.”
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GIARDINO
Met Boretti creëer je een speciale plek, waar je geniet, elkaar ontmoet en
herinneringen maakt; de Italian Culinary Lifestyle in en rondom je eigen
huis. De nieuwe barbecues op gas, eigenlijk gewoon buitenkeukens,
zijn de blikvangers in je tuin. “De nieuwe Boretti Ceramica, een kamado
barbecue is gemaakt van keramiek.” Hierdoor beschikt de barbecue
over uitstekende isolatie zodat je zelfs ook in de winter lekker kunt
barbecueën. De Ceramica wordt zeer compleet geleverd inclusief twee
gietijzeren roosters, twee roestvrijstalen roosters, twee heat deflectors, een
houtskoolmandje en aslade. De unieke top-vent van gegoten aluminimum,
welke ook inregenen voorkomt, beweegt verticaal en heeft een dak. De
Ceramica is ideaal om te grillen, low & slow smoken en (pizza) bakken.
Daarnaast biedt het Boretti X-frame voldoende bergruimte voor jouw
tools en accessoires.
“De nieuwe Imperatore is een high-end gasbarbecue en beschikbaar
in een 4-brander, 5-brander én een inbouwversie.” Deze luxe,
verplaatsbare buitenkeuken heeft een elegant design en is een echte
krachtpatser met vier of vijf krachtige branders, een ingebouwde
infrarood-achterbrander én gegoten messing zijbrander, waar je alles op
kan koken, braden, grillen en bakken. Het dubbelwandige deksel houdt
de warmte beter vast dan een enkelwandig deksel. “De Barilo en Fratello
versie 2.0 houtskool barbecues, zijn o.a. uitgerust met een extra optie
voor optimaal warmte management. Met deze outdoor barbecues gaan
wij onze klanten verwennen en heel erg gelukkig maken.”

DE EYECATCHER VAN
JOUW SFEERVOL
INGERICHTE GIARDINO

TRATTORIA BORETTI
Over de hele wereld geeft iedereen een andere invulling aan genieten.
Als we het hebben over culinair genot, kijken we al snel naar Italië. En
terecht, bij Italianen draait het leven om smaak: authentieke producten en
goed eten. Jorg heeft ook nog een heerlijke scoop: via Trattoria Boretti zijn
we voornemens Italiaanse hospitality te lanceren. Een pasta bar, waar je
heerlijk en vers Italiaans kunt eten tegen betaalbare prijzen, want daar
staat Trattoria Boretti voor: affordable luxury. Hier creëren wij de hele
Italiaanse beleving, la Famiglia, het Boretti gevoel en komt onze Food
Experience tot leven. In het eerste kwartaal van 2023 worden de eerste
Trattoria’s in de omgeving van Antwerpen geopend, waarna Amsterdam
snel zal volgen. Wij kunnen niet wachten.

BORET TI HQ
ABBERDAAN 114, AMSTERDAM
T 020 4363439
WWW.BORETTI.COM
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Het unieke Boretti X-frame en de op
maat gemaakte afwerking van de
keramische behuizing maken van de
Boretti Ceramica het pronkstuk van
uw tuin. Met deze premium kamado
barbecue kunt u experimenteren met
veel verschillende kooktechnieken,
zelfs wanneer u kookt voor veel amici.

Wanneer u grilt met een gesloten
bovenkant, isoleert en weerkaatst
de keramische ovalen behuizing
de warmte en hete lucht en houdt
ze deze langdurig vast. Hierdoor
gebruikt u minder houtskool, wat het
een duurzamer alternatief maakt dan
gewone Barbecue’s.

De unieke Boretti-ventilatieopening
bovenaan staat verticaal en heeft
een dakje. Dit mechanisme voorkomt
dat er regen in uw kamado druppelt
en zorgt ervoor dat uw barbecue
weerbestendig wordt.

Dankzij het kooksysteem met meerdere
niveaus, vier halvemaanvormige
roosters (twee gietijzeren en twee
roestvrijstalen) en nauwkeurige
temperatuurregeling, bent u erg
flexibel. Een schot in de roos voor
wie houdt van koken op culinair
hoog niveau.

Deze aantrekkelijke kamado verleidt u
om alle kooktechnieken te gebruiken
om uw grigliata, barbecuebereiding,
naar een niveau hoger te tillen.
Ceramica is perfect voor low & slow
cooking, grillen, roken, stomen, bakken.

Shop here:

visit boretti.com
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VAN GELDER WINNAAR 37E
ROTTERDAMSE ONDERNEMERSPRIJS
MR. K.P. VAN DER MANDELE PENNING NAAR HARRY JAN BUS EN RACHEL VAN OLM EN NIEUWE
HELDEN-PRIJS NAAR CURRENT WERKT TIJDENS GROOTS OPGEZETTE VIERING VAN ONDERNEMERSCHAP

CURRENT WERKT IS WINNAAR VAN DE NIEUWE
HELDEN-PRIJS
De prestigieuze Nieuwe Helden-prijs is gewonnen door Current Werkt.
Deze bijzondere prijs is verbonden aan VNO-NCW West en draait om
ondernemingen die nog jong en/of relatief klein in omvang mogen zijn,
maar die bovenal innovatief zijn en een positieve impact maken op een
maatschappelijk relevant thema.
Winnaar Current Werkt is een vooruitstrevend uitzendbureau met
een maatschappelijke opdracht, op weg naar een meer inclusieve
samenleving. Zij helpen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan een baan, specifiek mensen met een detentieachtergrond. Niet
zomaar een uitzendbureau dus en het slagingspercentage is bovendien
bijzonder hoog én het terugval-percentage uitzonderlijk laag. ‘Van
detentie naar potentie’ is hun prachtige motto!

Tijdens een spectaculaire award-show in de monumentale
Sprekers inhoudelijk programma Rotterdamse Ondernemersprijs
Vlnr. Phuong anh Ho, Fidan Ekiz, Aziz Yagoub, Anne Anne Koetsenruijter, Joep van Lieshout,
Clarissa Slingerland

Citrusveiling werden op 17 mei de winnaars van de 37e
Rotterdamse Ondernemersprijs, De Nieuwe Helden-prijs

OVER DE ROTTERDAMSE ONDERNEMERSPRIJS

en De Mr. K.P. van der Mandele Penning bekend gemaakt.
Van Gelder Ridderkerk mag zich het komende jaar de
beste ondernemer van de metropool Rotterdam noemen.
HARRY JAN BUS EN RACHEL VAN OLM WINNEN
MR. K.P. VAN DER MANDELE PENNING

De hypermoderne groothandel in aardappels, groenten en
fruit, met het meest duurzame bedrijfspand ter wereld, kreeg
de award uitgereikt door burgemeester Ahmed Aboutaleb.
De K.P. Van der Mandele Penning ging dit jaar naar Harry
Jan Bus en Rachel van Olm, oprichters van Theater en
Werkplaats Walhalla in Rotterdam Katendrecht. Het jonge

WINNAAR ROTTERDAMSE ONDERNEMERSPRIJS:
VAN GELDER RIDDERKERK
Van Gelder Ridderkerk, geleid door top-ondernemer Gerrit van Gelder,
is uitgeroepen tot winnaar van de Rotterdamse Ondernemersprijs. De
uitreiking vond plaats tijdens een award-show met internationale allure,
gepresenteerd door media-persoonlijkheid Fidan Ekiz. De iconische
Rotterdamse Citrusveiling, dat toevallig raakvlakken bleek te hebben met
de winnaar van de prijs, was het decor voor de uitreiking.

en ambitieuze Current Werkt won de Nieuwe Helden-prijs.
De uitreiking van de 37e Rotterdamse Ondernemersprijs
vond plaats in nieuwe stijl en met hernieuwd elan, met groot
enthousiasme ontvangen door de aanwezigen.
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Van Gelder Ridderkerk, een hypermoderne groothandel in aardappelen,
groenten en fruit heeft een extreme aandacht voor nieuwe technologie
en automatisering. Het bedrijf is mede daardoor een leidende speler op
de wereldwijd vermaarde Nederlandse versmarkt. Het bedrijf maakte
een spectaculaire groei door de afgelopen jaren en zet de toon in
duurzaamheid. In het juryrapport staat: De jury moest kiezen en dat
viel dit jaar - met ook een recordaantal aanmeldingen die stuk voor
stuk van bijzonder hoog niveau waren - niet mee. De keuze is dit jaar
gevallen op de ondernemer die op alle criteria van de Rotterdamse
Ondernemersprijs goed scoort en die daarmee met recht een voorbeeld
van grensverleggend ondernemerschap is. De winnaar laat hiermee
de andere finalisten, Yource, Benelux marktleider in klantcontact, en
Ampelmann, een Delftse parel in maritieme innovatie, achter zich in een
met recht te noemen ijzersterk deelnemersveld.

Harry Jan Bus en Rachel van Olm, oprichters van Theater en Werkplaats
Walhalla in Rotterdam Katendrecht, kregen de Mr. K.P. van der Mandele
Penning uitgereikt. De penning staat symbool voor verantwoordelijk
ondernemerschap en wordt jaarlijks toegekend aan een Rotterdamse
ondernemer die zich op een bijzondere manier voor de stad en
haar inwoners inzet. De bijbehorende geldprijs van € 5.000 wordt
traditiegetrouw gedoneerd aan een goed doel. Harry Jan Bus en Rachel
van Olm kozen ervoor om het geld over te maken aan Stichting Platform
Katendrecht van Lorenzo Elstak. “Wij werken regelmatig met Lorenzo
samen en zien hem als een hele belangrijke speler tussen de oud- en
nieuw Katendrechters. Vooral zijn activiteiten op het gebied van kunst &
cultuur activiteiten voor met name kinderen spreken ons aan”, aldus van
Olm en Bus.

De Rotterdamse Ondernemersprijs is dé award voor ondernemerschap
in de metropool Rotterdam. Het vormt daarbij een podium dat de
erkenning van excellent ondernemerschap centraal stelt. De oorsprong
van de Rotterdamse Ondernemersprijs ligt bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam en de Gemeente Rotterdam die het platform hebben opgezet
voor het stimuleren van ondernemerschap in de stad. Rotterdam is de
snelst groeiende regio op ondernemersgebied en een award als de
Rotterdamse Ondernemersprijs heeft daarvoor de volle aandacht.
De uitreiking van de prijs vond dit jaar plaats op 17 mei 2022, de
nominatieperiode liep tot 24 januari 2022.

Voor de organisatie en communicatie van de Rotterdamse
Ondernemersprijs wordt er samengewerkt met het Rotterdamse prbureau MissPublicity. Clarissa Slingerland is als directeur aangesteld om
het transformatieproces naar een vernieuwde stijl van de Rotterdamse
Ondernemersprijs te begeleiden. Ellen van Dam, voorzitter van de
Rotterdamse Ondernemersprijs: “Het is dit jaar bijzonder goed gegaan
met de aanmeldingen en nominaties. De prijs staat duidelijk meer in de
schijnwerpers, de vernieuwde stijl werpt haar vruchten af.”

MEER INFORMATIE OVER DE ROTTERDAMSE
ONDERNEMERSPRIJS
WEBSITE: WWW.ROTTERDAMSEONDERNEMERSPRIJS.NL

TWITTER: TWITTER.COM/ROP010
LINKEDIN: WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/ROTTERDAMSEONDERNEMERSPRIJS
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/ROTTERDAMSEONDERNEMERSPRIJS
INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/ROTTERDAMSEONDERNEMERSPRIJS
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Het ontslag op staande voet is een ultimum remedium is, een laatste
middel, dat kan worden ingezet om de arbeidsovereenkomst
per direct te eindigen. Een rechtsgeldig ontslag op staande voet
dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

BEDREIGEN VAN DE WERKGEVER LEIDT
TOT ONTSLAG OP STAANDE VOET!

DRINGENDE REDEN
Er moet sprake van een dusdanig ernstige gedraging dat
redelijkerwijze niet van de werkgever kan worden gevergd de
arbeidsovereenkomst langer te laten voortduren.

ONVERWIJLD OVERGAAN TOT EEN OOSV

In de praktijk komt het geregeld voor, een werknemer die op staande voet wordt ontslagen. De reden voor
een ontslag op staande voet kan uiteenlopen: van het onbetaald opeten van een donut tot diefstal van
bedrijfsmiddelen. Een ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk ten einde

Het ontslag op staande voet moet onverwijld, ofwel: zo snel
mogelijk, (mondeling) worden medegedeeld aan de werknemer.
In sommige situaties is nog enig nader onderzoek nodig door
de werkgever, de werknemer wordt dan tijdelijk op non-actief
gesteld.

komt. In de regel is er geen recht op een uitkering. Vanwege de ingrijpende gevolgen die een ontslag op
DE REDEN ONVERWIJLD MEDEDELEN

staande voet met zich meebrengt starten veel werknemers een procedure jegens de werkgever en met succes.
Ontslag op staande voet is moeilijk houdbaar.

Op 1 maart 2022 heeft het Gerechtshof in Den Haag geoordeeld dat
het bedreigen van de werkgever een rechtsgeldig ontslag op staande
voet oplevert. De werknemer heeft de werkgever bedreigd tijdens
een mediationgesprek en direct na dat gesprek door middel van een
WhatsApp-bericht met onder meer de tekst “jij gaat kapot”. In het
verleden heeft de werknemer zich meermaals onwenselijk gedragen
jegens de opdrachtgever waar hij geplaatst was. De werknemer is een
aantal keer schreeuwend uitgevallen tijdens een telefoongesprek en heeft
vervolgens de hoorn erop gegooid. De werkgever heeft de werknemer
meermaals schriftelijk gewaarschuwd om met deze gedragingen
te stoppen. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een
rechtsgeldig ontslag op staande voet. Het hof oordeelt echter dat de
gedragingen van de werknemer wél voldoende grond opleveren voor
een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Er was sprake van dusdanig
ernstige bedreigingen, dat de werkgever zulk gedrag niet hoeft te
tolereren. Voorts is de verhouding al enige tijd verstoord, is de werknemer
meermaals gewaarschuwd en werkt hij niet mee aan zijn re-integratie.

Zeg sinds mei 2022 ook DAG! tegen
onze nieuwe medewerker, Michelle
Duijvestijn. Zij is arbeidsrechtelijk
afgestudeerd aan de Universiteit Leiden
en heeft zich met veel enthousiasme
aangesloten bij De Advocaten Groep.
Ons team kan u vanaf nu nog beter en
sneller van dienst zijn.

Voorts is vereist dat de reden(en) voor het ontslag op staande
voet vrijwel direct (schriftelijk) aan de werknemer kenbaar
worden gemaakt.

De Advocaten Groep kijkt graag met u mee alvorens u besluit tot een
ontslag op staande voet over te gaan. Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat het ontslag op staande voet, net als in de beschreven casus,
wel stand houdt.

Impossible just means you haven’t found the solution yet!

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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PORTABLE HOME SPEAKER

EEN KLEURRIJKE ZOMER MET
AUDIO ACCESSOIRE MERK
FRESH ’N REBEL

‘SOUL’ VERKRIJGBAAR IN
KLEUREN VOOR IEDER
INTERIEUR
Dat interieurstyling niet stopt bij nieuwe kussens
op de bank is voor Fresh ’n Rebel een feit. Ook
speakers moeten een fashionable design én

ALLE HOEKEN VAN DE KAMER
De Soul is de eerste Fresh ’n Rebel home speaker en een mooie toevoeging
aan ieder interieur. Door een speciale hoek van 12 graden kan het geluid
alle hoeken van de ruimte bereiken. Met een helder geluid en diepe
bass kan “de Soul” de ruimte vullen voor een feestje maar ook rustige
achtergrondmuziek goed afspelen. Door twee Soul speakers te koppelen
via Bluetooth, ontstaat er stereogeluid. Portable speakers zijn niet meer
weg te denken uit ons interieur. Met het thuiswerken tijdens de lockdowns
werd het ‘meenemen’ van muziek naar iedere ruimte in huis steeds meer
gewenst. Van zolder tot slaapkamer, keuken of schuur: muziek helpt ons
door de dag. Zelfs met buiten werken of relaxen is muziek een must. “De
Soul” is waterproof en kan dus ook een Nederlands buitje hebben. De
speaker heeft 15 uur wireless playtime: handig voor als de speaker een
keer mee naar buiten gaat.

kleur hebben. Het audio accessoire merk van
Nederlandse bodem ontstond dan ook vanuit
het gemis aan variatie in een toen nog vrij
grauwe techbranche. Na een aantal succesvolle
kleurlijnen is “de Soul” opvallend: een staande
portable home speaker verkrijgbaar in 7 warme
kleuren geïnspireerd door de natuur. Van Silky
Sand tot Storm Grey en Safari Red: er is voor
ieder huishouden een perfecte match.

COLOUR YOUR MUSIC
Strakke designs en opvallende kleuren. Audio devices zijn vandaag de
dag niet alleen maar technisch, maar fungeren naast audio-ondersteuning
als echte eyecatchers, onderhevig aan mode. Fresh ’n Rebel voorzag
deze trend al jaren geleden. De missie om technische accessoires om
te toveren tot fashion- en interieur must haves is voldaan. Toch laat het
Nederlandse merk zich keer op keer opnieuw inspireren door trends
en creëert Fresh ’n Rebel het ene fashionable design na het andere. De
speakers, headphones en mobiele accessoires van de collectie zijn in een
nóg moderner jasje gestoken. Het kleurenpalet doet dan ook eer aan de
merknaam. Van Brave Bronze tot Storm Grey en Safari Red. De aardse
kleuren, ronde vormen, zachte stoffen en duurzame materialen geven de
accessoires een warme, comfortabele en eigentijdse uitstraling en maken
de Soul het muzikale hart van je huis.

FRESH ‘N REBEL
WWW.FRESHNREBEL.COM
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IN DE FESTIVAL MODUS
MET PANDORA ME

LAAT JOUW UNIEKE PERSOONLIJKHEID ZIEN MET DE
NIEUWE PANDORA ME COLLECTIE DIE GEÏNSPIREERD IS
OP HET FESTIVAL SEIZOEN.

De Pandora ME collectie heeft nu nog meer kleuren en styling
mogelijkheden, zo kun je verschillende items naar wens afwisselen en
combineren. Leef je uit en laat jouw eigen persoonlijkheid zien.
Geïnspireerd door muziek, de energie en de vrijheid van de zomer bevat
de collectie van Pandora ME bonte en felle kleuren die elke outfit speciaal
maken. Met de nieuwe, opvallende met de hand veredelde Styling Links,
open ringen, medaillons en mini dangles in verschillende kleuren kun je
een totaal eigen look samenstellen.
Pandora ME ambassadeurs Charli XCX, Beabadoobee, Addison Rae,
Donté Colley en Cecilia Cantarano creëren met deze collectie een
individuele zomerlook die helemaal bij hun unieke persoonlijkheid past.
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BAMBAM  ECO FRIEND
LY BEAR STACKER
Deze beer van FSC Hout in naturel hout, wit
en bruin kan je op vele manieren stapelen. Dit

Voor Charlie staat bij de festival look het motto “meer is meer” centraal,
om op het podium haar kenmerkende en excentrieke styling te laten zien.
Addison houdt ervan om zelf een stempel op haar styling te drukken
door unieke looks met een speciale touch te creëren. Haar Pandora
ME favorieten zijn de Styling Links. Dontè houdt ervan om kleurige
accenten aan zijn zomeroutfits toe te voegen die zijn favoriete muziek
weerspiegelen.

maakt de stapeltoren tot leerzaam speelgoed
waarmee je de fijne motoriek van je kindje
kunt trainen.

STEAMONE 
FOLDABLE
KLEDINGSTOMER
De Foldable kledingstomer van SteamOne is hét
ideale Vaderdag cadeau. De naam zegt het al, deze

€24,95 | www.bambam.nl

handstomer is opvouwbaar en past gemakkelijk
in iedere koffer, tas of kast. SteamOne maakt
kledingstomers die - naast enorm handig - ook een
lust voor het oog zijn door het mooie design.
€149,- | Verkrijgbaar via: www.bol.com en

B.R.U.S.H.
GENIET DEZE ZOMER IN PRACHTIGE
KLEUREN EN LAAT JOUW PERSOONLIJKE
STIJL ZIEN MET DE NIEUWE
ZOMERCOLLECTIE VAN PANDORA ME.

www.coolblue.com

De B.R.U.S.H. is de perfecte tool om een blow-out look en meer volume in het
resultaat. De warmteborstel geeft warmte af, maar blaast geen lucht. De travelbag

BON PARFUMEUR - DIFFUSER +
GEURKAARS 03

is een handige opberghoes met een hittebestendige binnenkant. Hier kun je jouw

Die warme, luie middagen vol van zoetheid, om

B.R.U.S.H. veilig in opbergen. | B.R.U.S.H. 30mm: €74,95 B.R.U.S.H. TRAVEL

de wereld te poëtiseren zonder enige andere

haar te creëren. De oliën in de borstel zorgen voor een glanzend, pluisvrij en glad

zorg dan jezelf. De warme en zwoele

BAG: €9,95 | www.brush30-40.nl

eigenschappen van cistus onthullen een
betoverende zachtheid die zich elegant
vermengt met de houtachtige noten van
cederhout en patchoeli.
Diffuser €56,- | Geurkaars €39,- |
PANDORA

www.bonparfumeur.com

WWW.PANDORA.NET

BAMBAM  BAMBOO
& BPA FREE STOVE
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Samen puzzelen om de vormpjes op de juiste plek

BAMBAM - TRAVEL
SUITCASE STAY TIME

terug te krijgen. De vormpjes zijn gemaakt van

Uit logeren? Neem koffertje Stay Time

zacht BPA Free Silicone waardoor er heerlijk mee

mee. Daarin zitten een houten borstel en

gestapeld en gespeeld kan worden. De stoof is

kammetje, een tandenborstel van bamboe

gemaakt van natuurlijk Bamboo materiaal.

en een bijtring in de vorm van een ster.

€19,95 | www.bambam.nl

€21,95 | www.bambam.nl

KERABELLE  HAARCAPSULLES

FOREO  ISSA™ 3

Kerabelle® is een beautyboost voor je haar met AnaGain.

FOREO lanceert de ISSA™ 3, ’s werelds

Daarnaast bevat Kerabelle® biotine. Deze stof voedt de

eerste sonische siliconen tandenborstel

haarwortel van binnenuit, daar waar de groei van nieuw

die gebruikmaakt van de revolutionaire

haar begint. Kerabelle® ondersteunt zo de normale

Sonic Pulse technologie.

haargroei en daarmee het behoud van een volle haardos.

€169,- | Exclusief verkrijgbaar bij de

€39,95 | www.kerabelle.nl

Bijenkorf en op FOREO.com
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A.P.C. LACOSTE

Voor deze samenwerking nodigde A.P.C. het
prestigieuze Franse modehuis Lacoste en zijn
krokodil uit om te komen spelen.

Voor deze interactie met A.P.C. werkte Louise Trotter samen met Jean en
Judith Touitou om speelse items voor vrouwen en mannen te ontwerpen
waarop de beroemde krokodil het logo van A.P.C. omringt. Deze collab
bracht unieke sportswear-items voort, met militaire verwijzingen die voor
A.P.C. zo belangrijk zijn.

Sinds 2018 is Louise Trotter, artistiek directeur van Lacoste, de drijvende
kracht achter een nieuwe golf van moderne verfijning voor het
krokodillenmerk, dat in 1933 werd opgericht door tennisspeler René
Lacoste. De iconische krokodil refereert naar de bijnaam van Lacoste op
het tennisveld en het embleem dat voor elke match op zijn witte shirts
werd gestikt.

Qua kleur en volume bracht het een vleugje 90’s flair. Een windjack in
marineblauw nylon, in khaki gabardine en natuurlijk in spijkerstof. Wijde
jeans, T-shirts en polo’s met blauwe en babyroze streepjes. Losvallende
shirtjurken voor vrouwen. En niet te vergeten iéts oversizede polo’s, ook
beschikbaar in patchwork-uitvoering. Deze worden gecomplementeerd
met fleece items, joggers en sweatshirts waarin verschillende versies van
het speciale logo zijn verwerkt.

Als finishing touch zijn er nog de accessoires uit de A.P.C. Lacostecollectie: sneakers, gestreepte sokken, tassen van spijkerstof en ook,
onder meer, een gigantische schoudertas en een geurkaars die je
meevoert op een wandelingetje richting de tennisbanen van de Jardin du
Luxembourg in Parijs.
LACOSTE
WWW.LACOSTE.COM
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OpParfumerie
de Coolsingel en de Korte Lijnbaan in Rotterdam heeft Parfumerie
Op de Coolsingel en de Korte Lijnbaan in Rotterdam heeft
La Bourse beide winkels compleet verbouwd!
La Bourse begin dit jaar beide winkels compleet verbouwd!
Ook
het assortiment is uitgebreid, naast alle grote merken zoals
Ook het assortiment is uitgebreid, naast alle grote merken
zoals
Chanel,
La Prairie,
Sisley, Sensai en Dior verkoopt La Bourse nu ook het
Chanel, La Prairie, Sisley, Sensai en Dior verkoopt La Bourse
nu ook
het
fantastische merk Tom Ford!
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.
Uiteraard
u voor
een mooi cadeau
voor uw die
geliefde
of voor
La Bourse bent
is tevens
gespecialiseerd
in producten
in staat
zijn uzelf
ook
van hartehuidaandoeningen
welkom, zowel in onze
winkels
als online,
verschillende
- denk
aan acné,
pukkelsalles
of wordt
schitterend
grove poriënverpakt!
- 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. 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!

20 TOT 70% KORTING OP

BIJNA AL UW
20 TOT 70% KORTING OP BIJNA
AANKOPEN!
AL UW AANKOPEN!

Coolsingel 54 | Rotterdam Korte Lijnbaan 24 | Rotterdam
Coolsingel 54 | Rotterdam Korte Lijnbaan 24 | Rotterdam

www.parfumerielabourse.nl
www.parfumerielabourse.nl
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CUSTOM-BUILT JACHT

GEKTE OP BOTENMARKT
HOUDT ONVERMINDERD AAN

Wie wél op zoek is naar een geweldig schip maar niet afhankelijk wil zijn
van wat er toevallig wordt aangeboden, laat via Smitsjachtmakelaardij
een eigen Babro Tridente bouwen. Dit model wordt exclusief gebouwd
op de Nederlandse werf van Babro Yachting in Sneek, en is leverbaar
in drie lengtes vanaf 13.00 meter; vaarbewijs is dus niet verplicht. In
combinatie met de breedte van 4,50 meter en de bijna rechte steven,
mag dit luxueuze jacht bovendien een ruimtewonder worden genoemd
waar drie hutten met twee sanitaire ruimtes tot de mogelijkheden behoren.
“De Tridente 43 AC, een beauty met achterkajuit, hopen we in 2023
op diverse beurzen in Nederland en Europa te kunnen laten zien. De
variant met open kuip 43 OC gaan we vanaf dit jaar introduceren. In de
gezellige indeling van beide uitvoeringen voelt iedereen zich in no time
op zijn gemak, zeker omdat elk schip dat de werf verlaat volledig custombuilt is”, aldus Smits. Deze blikvanger op het water blijft beschaafd in
rustig vaarwater, maar haalt afhankelijk van de motoren een top van wel
10,5 knopen. “We gaan ‘m vanaf dit jaar bouwen. Dus nu bestellen is
volgend seizoen eindeloos genieten.”

SMITS JACHTMAKELAARDIJ VAAK ALS EERSTE OP DE HOOGTE
Tijdens corona waren de boten niet aan te slepen als alternatief voor de vakantie in het buitenland. En nu de
grenzen weer wagenwijd open staan, zijn de boten nog steeds niet aan te slepen omdat bijna iedereen het
plezier van watersport heeft ontdekt. Jachtmakelaar René Smits is een van de meest gevraagde bemiddelaars
van Nederland door zowel kopers als verkopers. En met reden.
UITSTEKENDE REPUTATIE
Door de grote vraag naar boten is er inmiddels veel kaf onder het koren
gekomen in aanbieders. Smits is echter gecertificeerd als EMCI Registered
Associate International Yacht Broker. Dankzij zijn uitstekende reputatie
verwijzen veel jachthavens naar hem als verkoopmakelaar, en behoren
naast Nederlanders ook veel andere kopers en verkopers binnen en
buiten Europa tot zijn klantenkring. ““Ik geef eerlijke informatie over de
jachten in mijn portefeuille. Verkopers bied ik onderhoudsadviezen en
verkoopstyling, kopers horen zonder omwegen wat de voor- en nadelen
van ieder jacht zijn. Op mijn website staan heel transparant mijn tarieven,
zoals slechts twee procent courtage bij een aankoopbemiddeling.”
Geld, dat Smits vaak dubbel en dwars waard is door een betere prijs
uit de onderhandelingen te slepen en eventuele verborgen gebreken,
zoals een defecte acculader te onderkennen. Daarnaast schakelt Smits
experts in die mede op basis van een proefvaart een officiële keuring
uitvoeren op de conditie van de romp, dek en opbouw, de werking van
voortstuwingsinstallatie, technische installaties, elektrische installaties,
gasinstallaties, en het onderwaterschip van het jacht.”

SMITS JACHTMAKELAARDIJ
NOORD-LINSCHOTERZANDWEG 20A
3425 EK SNELREWAARD
T: 010 – 511 80 00
M: 06 – 22 23 92 07
INFO@SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL
SMITSJACHTMAKELAARDIJ.NL

René Smits is een actieve makelaar: hij is te vinden op beurzen en
waterevenementen, adverteert in magazines en op internet, en heeft
zijn eigen verkoopkanalen prima op orde: een mooie eigen website
smitsjachtmakelaardij.nl, QR-codes die een belangstellende direct naar
de webpagina van de gewenste boot brengen. Dit jaar kijkt hij bovendien
weer uit naar de Botenbeurs in Gorinchem op de laatste vrijdag en
zaterdag van september. Nadat die twee jaar lang niet heeft kunnen
doorgaan, komt Smitsjachtmakelaardij daar met een mooie selectie
van pakweg tien boten te liggen. Direct beschikbaar voor de verkoop.
“Normaal verkopen we de motorjachten vanuit hun thuishaven. Op deze
manier houden onze klanten zelf vanaf hun eigen ligplaats controle over
het schip. Ook het onderhoud blijft in eigen handen zodat zij bij een
bezichtiging vooraf de boot kunnen schoonmaken en alle puntjes op de
i kunnen zetten. Een ander groot voordeel is dat de verkoper van de
watersport kan blijven genieten zolang het jacht in de verkoop ligt. En
een schip dat in bedrijf is, blijft in topconditie. Maar verkopers weten nu
ook: (laten) zien is (ver)kopen.”
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WAAN JE IN
VAKANTIESFEREN OP DEZE
ZONNIGE TERRASSEN
HEERLIJKE HORECA HOTSPOTS WAAR JE
ZORGELOOS KUNT GENIETEN IN
DE ZOMER

BUNK AMSTERDAM

FLORA BATAVA

BLOOMING BRASSERIE

Bij Bunk in Utrecht en Amsterdam eet, drink en slaap je op unieke locaties;
in gerenoveerde kerken middenin de stad. Bij beide vestigingen zijn ruime,
zonnige terrassen rondom de kerk waardoor je hier altijd kunt genieten
van de zon. Het terras van Bunk Amsterdam heeft dé perfecte ligging om
na een mooie wandeling in het natuurrijke Noorderpark te relaxen. Eten
kun je hier natuurlijk ook: op het menu van Bunk staan gerechten die je
kent uit de wereldkeuken, geserveerd met een verrassende twist. Denk
aan een broodje rendang of Eggs Bennie voor de lunch en een Tajine of
Ramen voor het diner. www.bunkhotels.com

Even ontsnappen aan de drukte van de stad en in alle rust ontspannen in
de natuur? Dat doe je op de buitenplaats bij Flora Batava in NieuwersluisBreukelen. De in 1670 gestichte buitenplaats waarop Flora Batava zich
bevindt is een oase van rust, met een prachtige tuin vol bijzondere
planten. Met het voorjaar op komst is Flora Batava een heerlijke plek
om op de ruime, zonovergoten terrassen te genieten van al het moois
wat de tuin te bieden heeft. De rivier de Vecht stroomt direct langs de
monumentale villa en het theehuis, waar je op de terrassen neerstrijkt
voor een smaakvolle lunch of luxe high tea in de zon. Droom weg bij het
uitzicht op de buitenplaats, de rivier en de langsvarende bootjes in de
natuur. www.florabatava.com

Verscholen in het bos van Bergen en op loopafstand van de kust vind je
blooming hotel, een duurzaam hotel waar je geniet van beide werelden.
Vanaf blooming hotel wandel je zo het bos in of verken je de Schoorlse
duinen tot aan de zee. In het hart van het hotel op de begane grond
bevindt zich de blooming brasserie, een gezellige en toegankelijke plek
waar wordt gewerkt met wat de eigen biologische Hoftuin hen biedt.
Hierdoor is de kaart seizoensgebonden en altijd met verse, lokale
ingrediënten. Op het grote terras van de brasserie geniet je met uitzicht
op het bos van de zon, barfood met een twist en verfrissende drankjes.
Kies bijvoorbeeld één van de cocktails waar blooming bekend om staat
of ga voor het eigen gebrouwen biertje; de Bergensche Blos.
www.weareblooming.com

CANNIBALE ROYALE ROTTERDAM

DE MAALTUIN

HOTEL ELEANOR

Cannibale Royale opende pas geleden haar nieuwste en tevens eerste
vestiging in hartje Rotterdam. Deze stoere zaak staat bekend om het
malse vlees van de grill, creatieve cocktails en lokaal craft bier. De nieuwe
locatie is gelegen aan de Westblaak, de grootse skatebaan van Europa,
waardoor dit terras de nodige adrenaline en entertainment aan haar
gasten biedt. Geniet van je favoriete drankjes en smaakvolle gerechten
in deze bijzondere urban setting terwijl de skaters langs je heen zoeven.
www.cannibaleroyale.nl

De Maaltuin is een reizend restaurant dat sinds 2016 neerstrijkt op
bijzondere plekken zoals kastelen, paleizen, musea of botanische tuinen.
Trompenburg, een prachtige botanische tuin in het centrum van het
Rotterdam, heeft een groot assortiment bloemen, planten en bomen die
in de lente vol in bloei staan. De Maaltuin belooft een heerlijke avond
uit te worden, met lange eettafels tussen het groen en live muziek; een
sensationele beleving middenin de stad. www.demaaltuin.nl

Boutique Hotel Eleanor is de perfecte uitvalsbasis om het pittoreske
Middelburg te ontdekken. Na een dag struinen door deze gemoedelijke
Zeeuwse stad strijk je neer op het zonnige terras van Eleanor, waar
je heerlijk kunt vertoeven in de zon. Eleanor is tevens de allereerste
cocktailbar van Zeeland, dus liefhebbers van een Dark & Stormy,
Espresso Martini of Pornstar Martini zijn hier aan het juiste adres. Na de
drankjes geen zin meer om naar huis te rijden? Blijf lekker slapen in het
boutique hotel en plof neer in één van de luxueuze suites of hotelkamers.
www.eleanor.nl

Wat kijken we er allemaal naar uit: zodra de
temperaturen stijgen en de zon zich laat zien komt
iedereen weer naar buiten en lopen de terrassen
vol. Iedereen is vrolijk en komt weer gezellig
samen bij zomerse horeca hotspots. Zonnebril
op, fijn gezelschap, een tafel vol lekkere hapjes
én een verfrissend drankje in de hand… genieten
maar! We zetten een aantal favoriete zonnige
terrassen uit het hele land op een rij.

SPAZIO
Aan de rand van Rotterdam opende dit voorjaar een nieuwe hotspot op
een unieke locatie. Pal langs de landingsbaan van Rotterdam The Hague
Airport vind je SPAZIO American Italian restaurant, lounge & bar. Op
het menu staan pure, eerlijke gerechten welke hun oorsprong vinden in
de Italiaanse keuken met invloeden uit Amerika. SPAZIO zet deze blend
van culturen voort en verwelkomt iedereen voor lunches, borrels, diner
en (zakelijke) evenementen. Het ruime terras met plek voor 200 gasten
geeft je een uniek zicht op de vliegtuigen en ook kinderen kunnen hun
hart ophalen dankzij de grote speeltuin aan het terras.
www.spaziorestaurant.nl
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Dit seizoen is de nieuwe GUESS Beachwear
collectie gevuld met een speelse vrije geest
terwijl ze zich koesteren in de zonnige gloed

WOMEN

van de zomer. De GUESS-vrouw hult zich in een
vrouwelijke stijl die romantiek en mediterrane
glamour uitstraalt met een unieke, frisse twist.
De GUESS-man is zelfverzekerd en tijdloos
in klassieke stijlen die een moderne uitstraling

JIJ BENT DE ZON
Dit geraffineerde en verleidelijke thema baadt in de verfijnde zomerzon
en is gevuld met chique details, kostbaar borduurwerk, animalier- en
kettingprints. Statement stukken zoals zwierige Made In Italy chiffon en
zijden strandjurkjes worden gecombineerd met opvallende badmode
van glinsterend lurex met uitsnijdingen. Een op zand en zonsondergang
geïnspireerd palet wordt geaccentueerd door felle zomerse tinten.

omarmen.

TIJD OM TE STRALEN
Dit zwoele thema, vol zomerse vibes, geeft een speelse knipoog naar
de silhouetten van de jaren negentig met uitgesneden zwempakken en
gesmokte stoffen. Prachtige linnen stukken zijn perfect voor een tijdloos
chique zomerlook, terwijl body’s en tie-dye t-shirts voor een leuke touch
zorgen. Gradiënt prints, badstof en jacquard maken de look compleet,
naast een palet van Frans roze, graan, moesson groen, dromerig roze en
bella blauw.

ZOMERZONNEWENDE

GUESS BEACHWEAR SS22
2
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Leef la dolce vita met dit op de Rivièra geïnspireerde thema, gevuld
met lichtgewicht en vrouwelijke zomerjurkjes, opvallende bikini’s
met opvallende details, kimono zijden accessoires en bijpassende
strandtassen, naast geselecteerde Made In Italy kledingstukken. Dierlijke
en luipaard-, majolica-, Positano-bloemen- en logo maniaprints vullen
de broderie anglaise-details aan, afgewerkt in een palet van gebloemd
violet, rode lava, paradijswolk en zuiver wit.
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MAN

DE LUXE GEVOELENS
Denk aan een luxueus strandresort met beach to bar stijl en laidback chic
coastal living. Dit thema geeft een retro knipoog naar geometrische en op
mediterrane tegels geïnspireerde decoratieve prints, naast een palet van
pastel en zacht geel, groen en licht navy voor een tijdloos geraffineerde
aantrekkingskracht.

MURAD  TARGETED
WRINKLE CORRECTOR
De directe oplossing voor fijne lijntjes! Deze krachtige
behandeling met peptide en hyaluron vermindert
fijne lijntjes door ze zichtbaar glad te strijken en de
intensiteit van de lijntjes onmiddellijk te verminderen.
€85,- | Beschikbaar bij o.a. www.murad.nl,

ELEVEN AUSTRALIA
- MEDIUM HOLD
STYLING CREAM

en www.bijenkorf.nl

MEDIK 8 - CRYSTAL RETINAL 6
Na intensief klinisch onderzoek en testmethoden
heeft Medik8 in samenwerking met wetenschappers
van de universiteit van Hertfordshire Crystal Retinal
gelanceerd. Crystal Retinal is geformuleerd met
retinaldehyde en dat is een uitzonderlijk derivaat van
vitamine A.

Dit is een zeer veelzijdige, kneedbare crème.
Het geeft het haar een natuurlijke glans en
creëert shape met een medium hold. Wanneer
de crème gebruikt wordt in handdoek droog
haar biedt het versteviging, een natuurlijke
glans en laat het fly-aways verdwijnen.
€19,95 | www.elevenaustralia.nl

€69,95 | www.medik8.nl

PLEZIER IN DE ZON

ESTÉE LAUDER 
BRONZE GODDESS

Maak je klaar voor een seizoen vol strandfeesten en een ontsnapping
aan het alledaagse, gevuld met vrolijke zomer vibes. Dit frisse, heldere
thema is gevuld met leuke resort kleding, nieuwe patronen en verfrissende
ontwerpen in een palet van marines met fris geel, oranje en wit. Bladeren
en frisse fruitprints, naast tropische en logo mania looks zullen zeker
hoofden doen omdraaien.

Met de nieuwe Estée Lauder bronze goddess Nuit-collectie ligt de
schemering voor het oprapen. Deze limited-edition collectie, die de
bezienswaardigheden en geuren van een warme zomernacht oproept,
bevat een stralende en verleidelijke amberkleurige bloemengeur en een
gewaagd oogschaduwpalet om de nacht te brengen.
€84 | Verkrijgbaar bij ICI PARIS XL, Douglas & De Bijenkorf.

MURAD - RETINOL YOUTH
RENEWAL EYE MASKS
Gecreëerd met skincare expert Dr. Zion Ko, dit premium extra

EVERYDAY

grote oogmasker levert een onmiddellijke boost van retinol om

De Everyday zwembroek, de ultieme overgangskleding voor op het
strand, blinkt uit tussen basic, business en luxe. Met een kort en sportief
silhouet, ziet het er net zo goed uit buiten het strand in chill koraal en
oranje, aqua blauw en vervaagde camouflage, roze strepen en logo
mania prints.

lijntjes virtueel te laten verdwijnen, zichtbaar steviger te maken
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en de ogen er ultra-fris uit te laten zien.
GUESS
WWW.GUESS.EU

€49,95,- | Beschikbaar bij o.a. www.murad.nl, en
www.bijenkorf.nl
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Leonardo Royal Hotels introduceert een nieuw
foodconcept in haar twee hotels in Den Haag
en Amsterdam: LEO’S International Flavors. Na
het succes van de Food Festivals in Den Haag
waarbij gasten op culinaire wereldreis gaan heeft
Leonardo Royal Hotels besloten om dit concept
te borgen in twee vernieuwde restaurants. Op de
menukaart van LEO’S International Flavors staan
dan ook authentieke gerechten van over de hele
wereld die allen gedeeld kunnen worden om

CULINAIRE WERELDREIS
Op de menukaart van LEO’S International Flavors zijn gerechten
vanuit de meest uiteenlopende keukens te vinden en daarnaast is er
een aansprekende drankenkaart samengesteld met vele internationale
dranken zoals een Nederlandse Gin, Libanese wijn en een Japanse
cocktail. Tijdens de bijbehorende LEO’S Food Festivals gaat er iedere
editie een internationale chef, geselecteerd door een Ambassade, samen
met Chef Sido de Brabander (Den Haag) en Michiel van der Kroon
(Amsterdam) aan de slag om een menu met authentieke smaken samen
te stellen. De beste gerechten komen op de huidige menukaart van LEO’S
International Flavors te staan. Onder het genot verschillend entertainment
worden gasten meegenomen op culinaire wereldreis.

meerdere smaken te proberen. Gedurende het
jaar vinden er zowel in Den Haag als Amsterdam
verschillende LEO’S Food Festivals plaats met
keukens van Thailand tot Iran en van Tunesië tot
Mexico. Tijdens de Food Festivals staat er iedere
editie een wereldse keuken centraal, wordt er een
chef vanuit het land ingevlogen en komen de beste
gerechten op de menukaart te staan.

LEONARDO ROYAL HOTELS AMSTERDAM & DEN HAAG
OPENEND NIEUW RESTAURANTCONCEPT:

LEO’S INTERNATIONAL
FLAVORS
296
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“ SHARING IS CARING EN ‘DELEN’ STAAT BIJ LEO’S
INTERNATIONAL FLAVORS DAN OOK HOOG OP DE AGENDA EN
DIT VULLEN WE OP DIVERSE MANIEREN IN. “

“Met de introductie van LEO’S International Flavors hopen wij dat onze
gasten nieuwe smaken ontdekken en op culinaire wereldreis gaan. Met
de internationale allure van zowel Den Haag als Amsterdam zal het voor
mensen wellicht ook als thuiskomen voelen. Sharing is caring en ‘delen’
staat bij LEO’S International Flavors dan ook hoog op de agenda en
dit vullen we op diverse manieren in. Zo zijn niet alleen alle gerechten
te delen, maar deelt het team kennis door middel van storytelling aan
onze gasten en delen (internationale) chefs hun kennis met onze chefs én
gasten tijdens onder andere de LEO’S Food Festivals.
We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om LEO’S International
Flavors te realiseren en ik kijk uit naar de reactie van onze gasten als ze
het nieuwe concept komen beleven”, aldus Alexander Kluit, Managing
Director Leonardo Hotels.
LEO’S International Flavors Den Haag en Amsterdam zijn vanaf nu iedere
dag geopend voor ontbijt, lunch, borrel en diner.

OVER LEONARDO ROYAL HOTEL
AMSTERDAM

OVER LEONARDO ROYAL HOTEL DEN
HAAG PROMENADE

Het Leonardo Royal in het Amstelkwartier is het eerste conferentiehotel
in Amsterdam waar maar liefst 400 gasten zowel kunnen vergaderen,
dineren als overnachten. Het grootste Leonardo Royal Hotel van Europa
telt 18 verdiepingen, 490 kamers, 8 suites, 11 vergaderruimtes, restaurant
LEO’S International Flavors en beschikt over een state of the art Gym
met Sauna en stoombad. De ligging van het hotel is uiterst centraal, met
een goede bereikbaarheid van Amsterdam Centraal, RAI, de Zuidas en
Schiphol.

Het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade is centraal gelegen
in de internationale zone van Den Haag, tussen het Ambassadewezen,
Scheveningen strand en het stadscentrum. Het hotel beschikt over 178
luxe kamers en suites, restaurant LEO’S International Flavors, 900m2
wellness faciliteiten en 10 multifunctionele vergaderzalen.

INSTAGRAM: @LEONARDOROYALHOTELDENHAAG

INSTAGRAM: @LEONARDO_ROYAL_HOTEL_AMSTERDAM
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ALWAYS LOOK ON
THE BRIGHT SIDE
MET HALLMARK
NIEUWE CAMPAGNE DRAAIT OM
INCLUSIVITEIT EN VERSCHEIDENHEID
IN ONZE SAMENLEVING

VOOR IEDEREEN EN IEDER MOMENT
Hallmark wil iedereen helpen en inspireren om weer echt contact te
maken met de mensen om ons heen, elke dag opnieuw. Zo kunnen we
relaties die we waardevol vinden verdiepen, nieuwe vriendschappen
maken en oude herstellen. Hallmark gaat verder dan alleen de standaard
kaarten en komt ook regelmatig met minder vanzelfsprekende collecties.
Zo lanceerden zij als eerste kaarten speciaal voor LGBTQ relaties, Bar
Mitzvah’s en voor Eid Mubarak, het Islamitische Suikerfeest. Hiermee
tonen zij er te zijn voor iedereen in onze samenleving, ongeacht afkomst,
geaardheid of religie. Hallmark biedt nu met de Brightside collectie
voor elke gelegenheid een kaartje om te laten weten dat mensen zich
goed mogen voelen om wie ze zijn. Of het nu gaat om iemand die naar
Nederland is geëmigreerd, iemand uit de LGBTQ gemeenschap of om
iemand die onzeker is over zijn of haar lichaam een hart onder de riem
te steken, iedereen is volgens Hallmark welkom en verdient het zich goed
te mogen voelen.

Bij Hallmark begrijpen ze als geen ander hoe
belangrijk waardevolle relaties zijn en inspireren
zij elke dag om anderen een glimlach op het
gezicht te bezorgen. Traditioneel sturen we
een kaartje als we iets te vieren hebben, als
we iemand beterschap willen wensen of als we

PERRIS SWISS LABORATORY - FIGUIER NOIR
Dit

PERRIS SWISS LABORATORY 
NEROLI MEDITERRANEO EDP
Neroli, de waardevolle essence van de Oranjebloesem van de

Brightside collectie is een vrolijke mix van levendige fotografische kaarten
waarop de verscheidenheid van onze samenleving centraal staat. Zo
verschillen de beelden in de molen onder andere van leeftijd, geslacht
en afkomst. Wat de kaarten gemeen hebben, is de positieve uitstraling.
Door het terugkerende kleurenpalet vormt het een vrolijk geheel, een
inclusiviteitsfeestje! De Brightside collectie is vanaf mei verkrijgbaar in
de winkels en zal onderdeel zijn van een grotere nieuwe collectie die
Hallmark uit gaat brengen.

zonnige kust van Calabrië in Italië. Bittere Sinaasappel en Mandarijn

unisex

parfum

een moderne, sophisticated en sensuele geur op. Hoewel
uitgebracht in de herenlijn van parfums Houbigant, zullen
zeker ook de dames dit parfum kunnen waarderen.
€150,- (100ml) | www.prestigecosmetics-benelux.nl

en bloemige noten van oranjebloesem en petit grain om vervolgens
te sparklen met Ginger en Timur Peper. Tot slot maken Cederhout, Iris
en Musk in de basis dit parfum zacht, poederachtig, mysterieus en
vooral elegant.
€150,- (100ml) | www.prestigecosmetics-benelux.nl

HAWAIIAN TROPIC
Show your skin some love! Hawaiian Tropic lanceert drie
fijne en lichte producten waarmee

DOLCE & GABANNA  THE
ONE GOLD FOR HER

je nog zorgelozer geniet van de

de nieuwe Brightside collectie biedt Hallmark

De geur opent met levendige noten van fruit,

Hydration Protective Weightless

zoals sprankelende Italiaanse mandarijn in

Oil, de Mineral Powder Brush die

een onderonsje met de sappige, rijpe pruim

zonbescherming in poedervorm

en de subtiel pikante roze peper die samen

biedt en een After Sun Cooling

een stralend vrouwelijk boeket vormen.

Aloe Gel die verkoelend en

€104,- (50ml) | Verkrijgbaar bij de luxe

verzorgend werkt.

parfumerie

Vanaf €16,99 |

een assortiment kaarten die de inclusiviteit en
verscheidenheid van onze samenleving viert.

Nederland is gekomen, je broer die uit de kast
is gekomen of voor je vriendin die onzeker is
over haar lichaam na een operatie. Hallmark
staat voor de diversiteit in onze maatschappij en
omarmt alle verschillende culturen, geaardheden

OVER HALLMARK
Hallmark is in 1910 opgericht in Amerika door Joyce C. Hall. De destijds
18-jarige Joyce was er van overtuigd dat mensen een diepgeworteld
verlangen hebben naar echte sociale contacten. De wenskaart is het
ideale middel om daar invulling aan te geven. Die boodschap bracht hij
over op drogisterijen en cadeauwinkels en daarmee verkocht hij in rap
tempo zijn schoenendozen vol wenskaarten. Nu, ruim 100 jaar verder
helpen we mensen nog steeds bij het versterken van waardevolle relaties,
en is Hallmark een internationaal merk. Van wenskaarten tot cadeau
artikelen; Hallmark is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen en in
ruim 30 talen. Televisiezenders in de USA en het eigen crea merk Crayola
maken van Hallmark een iconisch bedrijf dat zich focust op de toekomst
en het maken van echt contact.

en verschillende overtuigingen die ons land rijk
HALLMARK

is. De Brightside collectie is er voor iedereen en

WEBSITE: WWW.HALLMARK.NL
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/HALLMARKNEDERLAND

voor ieder moment!

door

zoete, fruitige, warme, houtachtige en kruidige noten levert

meer momenten die om een kaartje vragen. Met

buurman die uit een onstuimig land naar

gecreëerd

vijgenblaadjes en geconfijte vijg) in combinatie met frisse,

uit Sicilië en Bergamot van Calabrië wisselen elkaar af met zonnige

medeleven willen tonen. Maar er zijn zoveel

Denk hierbij aan een kaartje voor de nieuwe

is

Celine Ellena. Een veelvoud aan vijgen (zwarte vijg,

Een nieuwe geurbeleving van Perris Monte Carlo gewijd aan de

BRIGHTSIDE COLLECTIE MET EEN POSITIEVE VIBE

prachtige

zon deze zomer; De nieuwe Silk

Verkrijgbaar bij Kruidvat

KIS FINISHING SPRAY
KIS Finishing Spray stijlt je haar gezond
door

toevoeging

van

voedende

Provitamine B5. Hierdoor droogt het
haar absoluut niet uit en, hoe fijn … is
het bestand tegen vocht. Het product stapelt
of verzwaart niet en is gemakkelijk uit te
borstelen of uit te wassen.
€18,90 | www.kis-haircare.nl

DR HAUSCHKA 
VERSTEVIGEND MASKER
Ons Verstevigend Masker verwent je huid, die na
elk gebruik merkbaar glad en verfrist aanvoelt.
Bovendien zorgt het gezichtsmasker voor een
langdurig herstellend effect, want het helpt je huid
om op eigen kracht te regenereren en vocht op te
slaan.
€14,50 | www.drhauschka.nl

INSTAGRAM: INSTAGRAM.COM/HALLMARK_NL
TWITTER: TWITTER.COM/HALLMARKNL
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SCHELDEBROUWERIJ
SPAT VAN DE FLES

ZELFDE KOERS, ANDERE BOEG
Met de nieuwe uitstraling en visuele vertaling van ieder bier-DNA gunt
Scheldebrouwerij de afzonderlijke bieren het podium dat zij verdienen.
De bieren verwerven hiermee de zelfstandigheid die past bij hun goede
reputaties, meer zichtbaarheid en herkenbaarheid in het schap en de
koeling. De eigen waarde en uitstraling worden daarmee dus belangrijker
dan de familie, ook al zullen zij naast elkaar zeker nog als leden van één
lijn herkend kunnen worden. Met de nieuwe look wil Scheldebrouwerij de
oude hiërarchie doorbreken en juist álle bieren meer belichten en vooral
zelfstandig laten schitteren. De herpositionering van het assortiment en
de brouwerij loopt samen met de grootste investering in het bestaan van
Scheldebrouwerij: een gloednieuwe en ‘state of the art’ bottelarij. Naast
deze technische upgrade kon een visuele metamorfose niet achterblijven.
Een grootse transformatie die al jaren op de verlanglijst van de brouwers
stond.

NIEUWE LOOK VOOR SPECIAALBIEREN
VAN SCHELDEBROUWERIJ
Scheldebrouwerij steekt dit voorjaar al haar
speciaalbieren in een volledig nieuwe jasje.
De Belgische brouwerij gooit het visuele roer

vriendelijke prijzen waar Scheldebrouwerij om bekend staat blijven
gelijk, zelfs ten tijde van extreme prijsstijgingen. Ook de vertrouwde,
spannende maar toegankelijke smaken blijven gelijk, op Krab na. Dit
speciaalbier krijgt als enige een volledige metamorfose en verschijnt
vanaf juli als frisbittere India Pale Ale (voorheen American Pale Ale).

stoutmoedig om en stapt over naar een compleet
nieuwe lijn met een heldere lay-out, duidelijke
communicatie en prikkelende vormgeving. Wat
je ziet is wat je proeft, wordt het devies. Geheel
in lijn met hun brouwfilosofie: Bier in Balans.

BIER IN BALANS
Bier in balans is de beloning voor passie, toewijding en hard werken.
Ieder brouwsel opnieuw. Wikken en wegen tot de perfecte balans in
bierbeleving gevonden is. Dit is de overtuiging waar Scheldebrouwerij al
bijna 30 jaar voor staat. Het resultaat? Een robuuste line-up van bieren
met een sterk en uniek karakter. Vanaf dit voorjaar ook zichtbaar aan de
buitenkant van de fles waar kleurrijke illustraties het uitgesproken profiel
van ieder bier zullen ondersteunen. Scheldebrouwerij vaart gelijke koers
in brouwen, maar gooit het visueel over een frisse boeg.

OVER SCHELDEBROUWERIJ
Bier dat nooit verveelt en nooit teleurstelt, daar zijn ze goed in bij
Scheldebrouwerij. Al sinds 1994 brouwen deze autonome craft brewers
van het eerste uur met veel gevoel en gezond verstand bier voor wie écht
van bier houdt. Iedere slok komt uit hun eigen, ambitieuze brouwerij in
Vlaanderen (sinds 2008) waar met bezieling gewerkt wordt om voor elk
wat nats te brouwen. Klassieke smaken met een mespuntje modern.

DE PRIJSWINNENDE BIEREN VAN
SCHELDEBROUWERIJ
De bieren van Scheldebrouwerij hebben in de afgelopen 25 jaar al
voor een overtuigende prijzenkast gezorgd. Zo won hun vlaggenschip
Zeezuiper onlangs nog een bronzen medaille op de zeer prestigieuze
World Beer Cup ’22 (VS) en werd in 2020 al verkozen tot ‘Beste Belgische
Tripel’ bij de Londense World Beer Awards. Blonde giganten Strandgaper
en Lamme Goedzak stonden meerdere malen op verschillende podia en
ook Witheer, Oesterstout én de speciale editie van ’n Toeback vielen
al in de prijzen. Het vaste assortiment van Scheldebrouwerij bestaat
uit 8 bieren plus een een opvolgende reeks van eenmalige, single hop
specials.
Zeezuiper - Tripel 8%
Strandgaper - Fris Blond 6,2%
Lamme Goedzak - Vol Blond 7%
Witheer - Witbier 5% Hopruiter - Tropic Tripel 8%
Dulle Griet - Dubbel 6,5%
Oesterstout - Belgisch’ Stout 8,5%
’n Toeback Single Hop Specials - Zwaar Blond 9%
Krab - IPA 5,5%
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Door bewust niet te pasteuriseren en met hergisting op de fles streven
zij naar het puurste resultaat. Naast de natuurlijke grondstoffen valt
geduld en gedrevenheid terug te proeven in alle karaktervolle smaken.
Scheldebrouwerij brouwt 8 vaste bieren en brengt geregeld Schelde
Specials uit als tijdelijke uitbreidingen van het assortiment. Tevens
biedt de brouwerij de mogelijkheid aan om voor andere partijen (in
samenwerking) hoogwaardig te brouwen en af te vullen.

SCHELDEBROUWERIJ
WWW.SCHELDEBROUWERIJ.COM
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/SCHELDEBROUWERIJ
INSTAGRAM: INSTAGRAM.COM/SCHELDEBROUWERIJ
YOUTUBE: YOUTUBE.COM/SCHELDEBROUWERIJ
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HAVAIANAS
BRASIL FAMILY
In 1962 begon in Brazilië een klein, ambitieus
bedrijfje met het maken van teenslippers.
Havaianas is geboren uit passie voor het leven
en nu, 60 jaar later, doet het ons bijzonder veel
plezier dat we de hele wereld kunnen laten
genieten van de Braziliaanse spirit. Die spirit
zien we terug in onze populaire Braziliaanse
collectie, laid-back met voor iedereen wat
wils. Alle modellen hebben een uniek accent

Brasil Fresh is de vrolijke moderne make-over van het klassieke model,
Havaianas Brasil. Dit model is verkrijgbaar in een weelderige reeks
kleuren die je direct herkent aan zijn waanzinnig artistieke ruitjes motief,
waarvan het kleurverloop doet denken aan de zee, het Amazonewoud,
de zonsondergang en de ambiance van een Braziliaans feestje.

dat het doet onderscheiden van de rest. Zo
is Havaianas ontwikkeld van één model tot
de zeven fantastische stijlen die vandaag de
dag nog worden aangeboden. De nieuwste
modellen bestormen binnenkort ongetwijfeld het
erepodium van de Braziliaanse teenslippers.

Brasil Logo brengt alle kleuren van de regenboog naar de stad. Deze
klassieker is verkrijgbaar in verschillende verbluffende kleuren en loopt
heerlijk comfortabel dankzij de sterke, flexibele rubberen zool. De kleuren
zijn eenvoudige maar toch stoer en worden tot in de kleinste details
uitgewerkt. Op het bandje is het welbekende logo van de Braziliaanse
vlag aangebracht, daarnaast loopt er over de gehele zijkant van de zool
een lijn in een complementaire kleur van de slipper.

Kleur de stad blauw, geel en groen met Brasil Tech. Dit model combineert
de allernieuwste modetechnieken met de kenmerken van een oude
klassieker. Welke kleur je ook kiest, iedereen zal kijken naar deze slipper
met zijn opvallende kleurenstrook die prachtig contrasteert met de diepe
kleur van de luxe rubberen zool. Laat de zon maar komen!

HAVAIANAS
WWW.HAVAIANASSTORE.COM
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CLARINS  WONDER
PERFECT MASCARA 4D
WATERPROOF
Het Lash Boosting Complex is de ster van deze
mascara met al haar wimperverzorgingsvoordelen!
Alle Clarins mascara’s zijn verrijkt met dit unieke

QMS  OVERNIGHT TRAVEL BAG
Maak voordelig kennis met QMS of neem deze handige set mee
op vakantie! Deze set bestaat uit de volgende producten:

wimperversterkende serum, dat is samengesteld
door Clarins Research, om de wimpers zichtbaar te
verlengen en te versterken.

- Collagen System 3-Step Routine Travel Size

€30,90 | www.clarins.com

- Deep Gentle Cleanser
- Hydrating Boost
- ACE Vitamin Day & Night Cream

COMFORT ZONE  SUN SOUL FACE
& BODY AFTERSUN

- Epigen Depuff Pollution Shield Eye Serum Sample
- Toilettasje met rits

Zachte en verfrissende after-sun crème, verrijkt met

€84,- | www.qmsmedicosmetics.eu

anti-aging, kalmerende en verzachtende actieve

PAYOT  SUNNY MERVEILLEU
SE GELÉE DE DOUCHE
Payot’s Gelee De Douche is een After-sun micellar

ingrediënten. Ideaal voor gezicht en lichaam. Herstelt
de hydratatie en revitaliseert de huid na blootstelling
aan de zon.
€31,- | www.comfortzoneskin.com

cleansing gel. De gel transformeert naar een heerlijke
foam wanneer het in contact komt met water en is
te reinigen en te verzorgen onder de douche.

KMS - CONSCIOUS STYLE
CLEANSING MIST

€18,45 | Verkrijgbaar via www.payot-bestellen.

KMS Conscious Style Cleansing Mist werkt om

nl,

overtollige oliën te absorberen en probeert resten te

ideaal te gebruiken na een dagje strand, om uw huid

beautyfashionshop.nl,

Douglas

online

aangesloten Payot salons

of

verwijderen en geurtjes te neutraliseren voor schoon en
fris haar. De gewichtloze spray hydrateert het haar en
de hoofdhuid en vormt een ideale basis voor styling.
€18,99 | www.kmshair.com

ORIBE  TRÈS SET
STRUCTURE SPRAY
De unieke spray-mousse-technologie van Très Set
maakt het direct duidelijk waar u het product heeft
aangebracht. Daarnaast lost het tijdens het stylen op én
beschermt het haar tegen hitte tot 230 °C. Het product
dient te worden aangebracht vóór het föhnen, krullen
of stijlen.
€53,- | Beschikbaar zijn bij o.a. Babassu en Parfuma
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QMS  COLLAGEN SYSTEM 3STEP ROUTINE
Collagen System 3-step Routine bestaande uit Active Exfoliant 11%,
Day Collagen en Night Collagen is fundamenteel voor de dagelijkse
behandeling van uw huid. De perfect gecombineerde producten
werken in synergie om de huid te verjongen, fijne lijntjes en rimpels te
verminderen en cel vernieuwing te stimuleren.
€238,- | www.qmsmedicosmetics.eu

INSTAGRAM: EAUDEDUBAI

2

FACEBOOK: EAU-DE-DUBAI

WWW.EAUDEDUBAI.COM
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BOUTIQUEHOTEL IN HET HART
VAN DEN HAAG BREIDT UIT
MET NIEUWE HOTELKAMERS
De Salon van Fagel is een boutiquehotel gelegen
in het hart van Den Haag, op loopafstand van het
Binnenhof en op maar tien minuten van het strand.
Het charmante hotel is gevestigd in een gebouw
met koninklijke historie wat nog goed zichtbaar
is door het behoud van de prachtige originele

WONDERLIJKE ALICE IN WONDERLAND WERELD
Bij De Salon van Fagel stap je een ware Alice in Wonderland beleving
in. Wanneer je op het Noordeinde voor de ingang staat zie je alleen nog
een niets verhullend etalageraam en een deur, maar daarachter schuilt
een bijzondere fantasie wereld. Vanuit de ontbijtruimte betreed je een
donkere, mysterieuze gang waar een zwerm van kleurige vlinders uit de
kelder je tegemoet fladdert. Deze vlinders leiden je vanuit het donkere
doolhof naar de verschillende hotelkamers, die juist licht en kleurrijk
zijn ingericht als een sprookjeswereld. Deze hebben namen als Secret
Wonderland, Royal Rabbits Den en Princess Ruby of Hearts welke zijn
geïnspireerd op personages uit de fantasiefilm. De hotelkamers met
buitenruimte grenzen aan ‘Fagels Wonderland’, een verrassend grote
tuin direct naar de Koning, waar hotelgasten in alle rust kunnen genieten
van de zon, het groen en elkaar. In het hart van het hotel bevindt zich
een wonderlijke binnenplaats, waar het ontbijt wordt geserveerd en
het voelt alsof je in een geheime oase zit. Op de eerste etage heeft het
hotel een ‘Queens Quarters’ gerealiseerd, met zes kamers waarvan
drie met een privé buitenruimte, die uitermate geschikt zijn voor families,
bruiloftsgasten of andere grotere gezelschappen.

details. Wanneer je voor de ingang staat zul je
het misschien niet verwachten, maar achter de
deuren van de salon schuilt een bijzondere wereld

BELEEF EEN ALICE IN
WONDERLAND ERVARING
BIJ DE SALON VAN FAGEL

met een geheime binnentuin, mysterieuze gangen
en kleurrijke kamers. Een verrassende Alice in
Wonderland ervaring! De Salon van Fagel breidt
uit van zes naar achttien unieke hotelkamers. Met
de uitbreiding van de hotelkamers kan De Salon
van Fagel nu nog meer gasten verwelkomen om
zich te laten verwonderen en te genieten van
comfort en elegantie.
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CHATEAU DE SELLE
Chateau de Selle is een gastronomische Provence

BERNARDUS CHARDONNAY 2018

rosé. De manier waarop ze deze rosé maken is

De Nederlander Ben Pon, bekend als

puur vakwerk waarbij de gepassioneerde familie

coureur en importeur van Porsche,

Ott dag en nacht betrokken is. De wijn wordt ultra

had een grote liefde voor wijn. Met

biodynamisch gemaakt met veel aandacht voor het

deze Chardonnay had hij duidelijk

terroir.

een bepaalde smaak voor ogen… zeer

€37,95 | www.wijnmeisje.nl

verleidelijke geur met vanille, banaan,
en exotisch fruit gevolgd door een
rijke, romige en volle smaak.
€22,95 | www.wijnmeisje.nl

Botanisch brouwer Lowlander presenteert een
wereldwijde primeur: een natuurpositieve gin.

de productie aanzienlijk minder atmosferische

BERNARDUS PINOT
NOIR ‘SANTA LUCI
HIGHLANDS’ 2018

koolstof zou uitstoten dan een gewone gin.

Bernardus

Vanaf €27,99 | Verkrijgbaar bij Gall&Gall

Highlands’2018 is een elegante, soepele

Lowlander Gin is niet alleen natuurlijk lekker,
maar ook beter voor de planeet, aangezien

Pinot

Noir

‘Santa

Luci

BOOZE

LOWLANDER GIN

en zijde-achtige wijn is een zogenoemde
‘single vineyard’ wijn, dus afkomstig van één

DIK&SCHIL 
CIRCULAIRE GIN
Dik&Schil circulaire gin is een flavoured gin
gemaakt met sinaasappelschillen uit de horeca
en de rest-kruiden van Koppert Cress. De gin
heeft een mooie citrus smaak en daarnaast
heeft het een kruidig en floraal karakter.
€27,50 | Verkrijgbaar bij de lokale slijter of
online op www.dikenschil.nl

specifieke wijngaard: Rosella’s vineyard uit de
appellatie Santa Lucia Highlands. Hier komen
‘s werelds beste Pinot Noirs vandaan.
€24,95 | www.wijnmeisje.nl

DIK&SCHIL 
ORANGECELLO
Dik&Schil Orangecello is een premium sinaasappel
‘limoncello’ maar dan gemaakt van de schillen
die overblijven na het persen van verse jus. De

VAN ZES NAAR ACHTTIEN UNIEKE
HOTELKAMERS
Sinds 2016 is De Salon van Fagel een kleinschalig boutiquehotel met zes
kamers, maar breidt nu uit tot wel achttien hotelkamers en suites. Deze
zijn gerealiseerd door het samentrekken met een aangrenzend pand,
welke nu bereikbaar is via een nieuwe doorgang in het hotel. Elk van
de kamers is uniek qua sfeer en uitstraling door de mooie kunst en een
persoonlijke touch in elk detail. Wat alle kamers gemeen hebben is dat ze
zeer comfortabel en elegant zijn, onder andere door de heerlijke Swiss
Sense bedden, marmeren tegels, koperen kranen en van alle gemakken
voorzien. Elke badkamer heeft zelfs eigen warmwater voorziening
wat bijdraagt aan het echte spa gevoel. De Salon van Fagel heeft ook
geïnvesteerd in de duurzaamheid van het hotel, door volledig van het gas
af te gaan en digitaal regelbare verwarming te installeren.

OVER DE SALON VAN FAGEL

Orangecello is heerlijk puur te drinken of lekker in

In 2016 werd De Salon van Fagel geboren. Eigenaresse Sandra had een
droom voor dit prachtige monumentale pand: een plek waar mensen
vanuit alle landen een aangename kennismaking met Den Haag kunnen
beleven, in een gebouw met koninklijke historie en prachtige originele
details. Het hotel bevindt zich in het hart van Den Haag, op loopafstand
van het Binnenhof en op maar tien minuten van het strand. Met de nieuwe
extra suites verwelkomt De Salon van Fagel nog meer gasten in het
prachtige boutique hotel.
DE SALON VAN FAGEL

DIK&SCHIL - BAKKIE
PLEUR KOFFIELIKEUR
is een koffielikeur gemaakt van de
koffiedik die overblijft na het maken
van espresso. De likeur is in coldbrew stijl gemaakt waardoor de
likeur niet de bitters van de koffie

WWW.SALONDENHAAG.NL

bevat maar juist de romige volle

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/RESTAURANTDESALON

smaak van koffie behoudt.
€20,95 | Verkrijgbaar bij de lokale
slijter of online op www.dikenschil.nl
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lokale slijter of online op www.dikenschil.nl

Dik&Schil Bakkie Pleur Koffielikeur

NOORDEINDE 140C, DEN HAAG
INSTAGRAM: INSTAGRAM.COM/DESALONVANFAGEL

een verrassende mix. €20,95 | Verkrijgbaar bij de

KETEL 1
KETEL 1 Pitcherpack, bevat
een fles KETEL 1 met een
pitcher voor het maken van
Hard Lemonades.
€16,95 | Verkrijgbaar bij
de betere slijterij
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CIRCUFORM
LANCEERT DE
KWART EN REX
De kwart is ontworpen door Ton Haas en wordt
gemaakt in Nederland van 100% Nederlands
post consumer plastic afval. De filosofie van
circulair denken, handelen en produceren
spreekt Haas erg aan bij Circuform. De vorm
van de Kwart is ontstaan uit een zoektocht naar
efficiënt materiaal ten aanzien van comfort,
visuele identiteit, technisch haalbaarheid en prijs.
Optimale balans tussen hoeveelheid materiaal
en stijfheid.

REX
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Ben jij, nu je in Cuba woont, ook bezig met duurzaamheid en je footprint?
En hoe uit zich dat?
Op Cuba is duurzaamheid nog niet zo ingeburgerd. Mijn kunststof stoelen
tracht ik te ontwerpen met zo min mogelijk materiaal. Door de tekeningen
3D in de computer te bewerken kan ik goed de sterkte berekenen en
digitaal testen waardoor er technisch een optimale vorm ontstaat. Daarbij
gebruik ik veelal gerecyclede kunststoffen zonder dat dit leidt tot afnames
in sterkte en elasticiteit. Wat ik in Cuba ‘geleerd’ heb is de waarde van het
repareren; niet te snel iets nieuws kopen maar herstellen dat wat stuk is.

Het tweede leven van REX, de eerste Nederlandse statiegeld stoel
Een veelbekroonde stoel van Ineke Hans krijgt een tweede leven door
Circuform. Circuform is een nieuw merk dat industrieel ontworpen
meubels een circulair leven geeft om gebruik van nieuwe grondstoffen te
minimaliseren en hergebruik te maximaliseren. REX heeft vele levens en
is de eerste Nederlands statiegeld stoel. Het ontwerp is constructief
uitgewerkt zoals bedoeld. De spuitgietmallen zijn opnieuw vervaardigd
voor gerecycled materiaal en de stoel is duurzaam en volledig
recyclebaar.
REX is een stoel voor kantoor, de zorg, onderwijs, horeca en thuisgebruik.
De productie heeft een zo laag mogelijke ecologische impact. Zo wordt
REX gemaakt uit gerecycled PA6 van kantoorstoel onderdelen, visnetten
en tapijt, maar ook industrieel afval.

CIRCUFORM
WWW.CIRCUFORM.COM

KWART
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DAVINES  LOVE
SMOOTHING PERFECTOR

ABOUT

lichte textuur beschermt het haar tegen de hitte en bevordert de

MARC INABNE
 NATURAL TAN
NING MOUSSE

styling, zonder resten achter te laten.

De

€26,30 | www.davines.com

mousse van MARC INBANE creëert

Breng de Love Smoothing Perfector aan op pluizig en weerbarstig

&CO WOMAN

haar. Het helpt beschermen tegen vocht en voorkomt pluizen. De

&Co Woman is het duurzame modemerk van

intens

hydraterende

tanning

direct een egale, zongebruinde teint die

Nederlandse bodem dat zich richt op de echte
vrouw, to get them dressed, forget the rest & get
busy living!

MARC INABNE  CRÈME
SOLAIRE BRONZE

perfect samensmelt met je natuurlijke

MARC INBANE heeft een nieuwe zonnebrand voor het gezicht;

zonder vlekken. Geniet tot 9 dagen van

Crème Solaire Bronze! Een revolutionaire facial sun protector

een zomerse teint!

(SPF30) inclusief prachtige teint en lichte shimmer. Moisturizer,

€44,95 | www.marcinbane.com

huidskleur. De mousse is eenvoudig aan
te brengen met de Glove en droogt snel

Zonbescherming & Bronzer in één!
€49,95 | www.marcinbane.com

Met onze know-how en onze Hollandse nuchterheid creëren wij zes
collecties per jaar, bedoeld om bij te dragen aan de dynamische lifestyle
van de vrouw die alles uit haar dag wil halen, van werk tot weekend.
We werken graag met verantwoordelijke materialen die easy-care zijn,
zo ben jij altijd dressed to the occasion!

VALMONT 
JUST BLOOM

COMFORT ZONE 
HYDRAMEMORY MASK

Een

Een gel leave-on masker met hydraterende werking.

muskus, als een overvloed aan

Snel

puur witte bloemen met een

absorberende,

sorbetachtige

voortreffelijk

uitgebalanceerde floraldehyde-

textuur

voor

een onmiddellijk gevoel van frisheid en een meer

uitzonderlijke

gehydrateerde, uitgebluste huid.

ode aan de vrouw van vandaag;

€41,50 | www.comfortzoneskin.com

volbracht, zelfverzekerd en van

helderheid,

een

oneindige elegantie.
€250,- (100ml) |
&CO WOMEN

EMBRYOLISSE
 MULTI PROTEC
TION

WWW.ANDCOWOMAN.COM

www.lamaisonvalmont.com

+multifunctionele

DAVINES - LOVE
SMOOTHING INSTANT
MASK

huidverzorging. Lait-crème multi-

Intensief en snel anti-pluis masker. Het

protection is de nieuwe ster aan

helpt bij het verminderen van ongewenst

het aan het hydrateren firmament

volume en temt het haar. Het maakt het

een mooie toevoeging aan de

stylen gemakkelijker voor een glad en

Het curlicious argan curl refining

oorspronkelijke

gecontroleerd

programma bestaat uit drie producten,

crème

Embryolisse
korte,

sterke

pioniert

OOLABOO  CURLI
CIOUS ARGAN CURL
REFINING PROGRAM

in

gebruikt
formules

lait-

en

resultaat.

concentré,

De verwerkingstijd van

speciaal ontwikkeld voor de verzorging van die in 1950 werd

30 seconden maakt het

krullend haar.

gelanceerd.

product zeer handzaam

Curlicious co-wash: € 43,95 | Curlicious

€ 23,95 |

en gemakkelijk in gebruik.

serum: € 44,50

www.embr yolisse -

€31,85 |

Curlicious cream: € 44,50 |

shop.online

www.davines.com

www.oolabooshop.com
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BABOR  AMPOULE
CONCENTRATES
ACTIVE NIGHT
Active Night Ampoule Concentrates zijn als
een schoonheidsslaap voor elke huid die
behoefte heeft aan vernieuwing. Dankzij
de combinatie van werkstoffen en een
ceramide-complex wordt ‚s nachts de huid
vernieuwd, de huidbarrière versterkt en
rimpeltjes gereduceerd.
€39,90 | www.babor.com

BABOR  AMPOULE
CONCENTRATES ALGAE
VITALIZER
Intensieve hydratatie en directe vitalisering
van de huid dankzij krachtige werkstoffen
uit de zee: de Algae Vitalizer Ampoule
Concentrates

vormen

een

power-

ampullenkuur met fris effect, voor een
vitaal en jeugdig huidbeeld. De Algae
Vitalizer Ampoule Concentrates hydrateert,
vitaliseert en egaliseert de huid intensief.
€32,90 | www.babor.com

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,

BABOR - SKINOVAGE PURIFYING
MASK

BABOR  SKINOVAGE
VITALIZING SERUM

De verzorging van vettige, onzuivere

De

huid begint al bij de reiniging, om

twee slimme werkstoffen om de huideigen

puistjes, mee-eters en overtollige talg

beschermingsmechanismen te versterken en de

in bedwang te houden. Net dat doet

basisvoorwaarden voor een gezonde huid te

het SKINOVAGE Purifying Mask, dat

scheppen. Extract van alpenroos ondersteunt de

specifiek zorgt voor een intensieve,

afvoer van belastende afvalproducten op basis

poriëndiepe reiniging van vettige huid.

van de principes van autofagie.

€ 32,90 | www.babor.com

€62,90 | www.babor.com

BABOR  SKINOVAGE
VITALIZING EYE CREAM
De smeuïge SKINOVAGE Vitalizing Eye Cream

www.ByBiesje.com
@bybiesje

is speciaal bedoeld voor vermoeide huid rond de
ogen en verzorgt die gevoelige zone intensief.
De formule is huidvriendelijk en vrij van geuren kleurstoffen. Om de gevoelige huid rond de
ogen optimaal te verzorgen en de eerste tekenen
van vroegtijdige huidveroudering te bestrijden.
€42,90 |www.babor.com

SKINOVAGE-verzorging

combineert

BABOR  CARE PURE
CREAM INTENSE
Onzuivere huid vereist een speciaal afgestemde
verzorging die puistjes, mee-eters en dergelijke
doeltreffend reduceert en verhindert, en tegelijkertijd
voorziet in de basisbehoeften van de huid. De essential
care pure cream intense slaagt erin om met zijn precies
afgestemde ingrediënten zowel de essentiële als ook de
huidspecifieke behoeften aan te pakken.
€19,90 |www.babor.com

BABOR - BALANCING CREAM
Luchtige gezichtscrème voor gemengde huid. 's Morgens en/of 's avonds na de
gezichtsreiniging, het serum en de oogverzorging aanbrengen op het gezicht, de hals en
het decolleté. Je kan de cream ook als een lichte dagverzorging gebruiken.
€ 64,90 | www.babor.com

118

BRAND NEW MAGAZINE

BRAND NEW MAGAZINE

119

HOLLISTER  CANYON
RUSH FOR HER
Hollister Canyon Rush for Her is een bloemige en
fruitige citrusgeur met noten van bergamot, jasmijn
en amber muskus. De unieke, op rotsformaties
geïnspireerde flesvorm werd opnieuw uitgevonden
in elektrisch roze, geïnspireerd door de kick van het
bergafwaarts gaan.
€40,- (100ml) | Verkrijgbaar bij ICI Paris XL en
zelfstandige parfumerieën.

PERRIS SWISS LABORATORY 
EXFOLIATING SOAP BAR
Perris Swiss Laboratory introduceert een heerlijke body en
face exfoliating zeep, 100% natuurlijk! Geschikt voor alle
huidtypen inclusief de meest gevoelige huid en bestaat uit
amandelolie, kokosnootolie, olijfolie, abrikozenpitpoeder
en natuurlijke poeders van de Chinese Rozenbottel (milde
exfoliant). Verwijdert op milde wijze alle onzuiverheden,
maakt de huid zacht en glad en stimuleert de aanmaak van
collageen.

ELEVEN AUSTRALIA MIRACLE CREAM
Dit is een lichtgewicht leave-in treatment in crème
vorm en ruikt naar kokos. Het is het ultieme
product voor elke haartype en de perfecte basis
voor elk kapsel. Dit treatment is ook verkrijgbaar
in een spray-vorm met een frisse meloengeur.
€19,95 | www.elevenaustralia.nl

€25,- (125gr) | www.prestigecosmetics-benelux.nl

THAT’SO  AFTER SUN

YOU ARE

I VITED

De after sun spray van That’so is geschikt voor het hele lichaam.
Deze hydrateert, kalmeert en verfrist de huid en zorgt voor antirood werking van de geïrriteerde huid door de zon. Dagelijks
gebruik zorgt ervoor dat de huid er elastisch, glad en delicaat uit
ziet. Heeft een lekkere geur van vanille, kokos en mint.
€26,- | www.thatso.nl.

EMBRYOLISSE  LISSE ACTIVE
Embryolisse haalt alles uit haar kast
en lanceert de nieuwe smooth- active
crème. De huid wordt gehydrateerd en
gekalmeerd en roodheid verminderd.
€29,95 | www.embryolisse-shop.online

OOLABOO  ENWRAP COLLECTOR ’S BOX
Alle 4 ENWRAP maskers in één box!
Deze box bevat:
1 x face & neck hydrating fleece mask
1 x refreshing eye pads
1 x softening hand mask
1 x exfoliating food mask

ELEVEN AUSTRALIA DRY FINISH WAX SPRAY

120

€ 39,95 | www.oolabooshop.com

Dit is een lichtgewicht finishing spray om textuur,

ELEVEN AUSTRALIA - MIRACLE SPRAY

definitie en shape in het haar te creëren. Het

Het Miracle Spray Hair Treatment is een leave-in

geeft een lichte glans aan het haar en heeft een

treatment met spray applicatie en heeft een frisse

flexibele hold. Het is speciaal ontworpen om het

meloengeur. Het is het ultieme product voor elk haartype

haar natuurlijke beweging te geven.

en de perfecte basis voor elk kapsel.

€21,95 | www.elevenaustralia.nl

€19,95 | www.elevenaustralia.nl
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Fotografie: Denise Zwijnen - “Stijlvol Wonen”

SLOTSEDIJK 199
3161 PG RHOON
T 010 506 91 37
Showroom geopend op
vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur
RUPERT & RUPERT • INTERIORS DMF • KEIJSER & CO • METROPOLE BY BAAN
ERIC KUSTER • LAYER BY ADJE • DURAN INTERIORS • BY EVE • BAOBAB
ONNO • ARTE • ELITIS • CARTE COLORI • FLAMANT • ECRI • GUAXS
MOBACH • CLAUDI • PRADES • SILK-KA • BOREK
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Maandag t/m donderdag uitsluitend
op afspraak.

WWW.SOBERENSJIEK.NL

