
Hun bevlogenheid werkt aanstekelijk en wekt 
mijn nieuwsgierigheid. Wat is het verhaal 
achter dit doortastende vrouwelijke koppel? ´Ik 
werkte als juriste en wilde een aantal panden 
in de verhuur hebben´, begint Celine. ´Helaas 
kreeg ik weinig feedback van de makelaar. 
Door mijn eigen inzet had ik de verhuur echter 
al snel voor elkaar. Een eye opener, dit is wat 
ik wil. Mijn bedrijf Casa Rental  Services in 
Rotterdam was geboren. Sinds een jaar bemid-
del ik in de verkoop en  verhuur van panden in 
Kralingen en Hilligersberg. Ook verzorgen we 
het beheer en kun je voor allerhande services 
bij ons terecht, van tuinman tot oppas.´

Gevoel
´Het draait allemaal om gevoel en goede ser-
vice', vertelt Celine energiek. ' Aan de hand van 
de wensen van een klant, zoals de wijk, soort 
pand, aantal kamers en prijs en mijn eigen 

inschatting zoek ik geschikte objecten. De 
panden moeten passen bij de klant, een goed 
gevoel geven. Vervolgens gaan we op huizen-
tour. Het geeft elke keer weer zo´n kick als 
de match klopt. Dat maakt mijn werk zo leuk. 
Brasserie Dylans is mijn kantoor. Hier spreek 
ik af met mijn klanten en onderhoud ik mijn 
netwerk. Ik geniet ervan om mensen te ont-
moeten en aan elkaar voor te stellen. Krachten 
te bundelen, zo kom je verder in het leven. Dat 
is ook de sfeer die bij  Dylans heerst, een grote 
verdienste van Mieke. We kennen elkaar al lan-
ger via het sporten en onze inzet voor goede 
doelen, het klikte meteen.´

Huiselijke sfeer
Dylans is gevestigd in de Health City Kralingen 
in Rotterdam. Door de gunstige ligging is het 
een grote ontmoetingsplek voor een breed 
publiek, van sporters, studenten tot zaken-

GEVEN  
EN NEMEN
Ik heb een bijzondere 
ontmoeting met Celine Pezie, 
directeur van Casa Rental 
seRvICes en Mieke van 
Yperen, eigenaresse van 
bRasseRIe DYlans. twee 
energieke dames die vol 
enthousiasme over hun werk 
en hun gezamenlijke inzet 
voor goede doelen vertellen. 
´elkaar in de wereld verder 
helpen dat is wat onze 
vriendschap bindt.´    
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mensen. Er hangt een gezellige, warme en 
huiselijke sfeer. Je voelt je meteen thuis en 
vertrouwd. 'Dat is ook precies de ambiance die 
ik nastreef', vertelt Mieke. 'Ik wil dat iedereen 
zich op zijn gemak voelt. Dat heb ik ook als 
uitgangspunt voor de inrichting genomen, 
zoals een houten vloer, warme kleuren voor de 
muren en sfeervolle verlichting. En natuurlijk 
hebben we een goede keuken. Al mijn horeca-
ervaring komt samen in Dylans en dat geeft de 
vertrouwde sfeer bij de gasten.' De persoonlijke 
touch van Mieke maakt het compleet. Zij kent 
haar gasten en dat wordt gewaardeerd.

Kunst
Bij Dylans worden ook regelmatig vergade-
ringen of trainingen door het bedrijfsleven 
gehouden. 'Hiervoor hebben we een aparte 
ruimte beschikbaar voorzien van alle beno-
digdheden. Ook houden we hier borrels, diners 

of andere bijeenkomsten. Recentelijk hebben 
we de première van de nieuwe korte film 
'Ouderwets gemeen' van oud bokser Don  
Diego Poeder georganiseerd. Ook de premiere 
van zijn tweede film, op 12 december aan-
staande, is in Dylans.  
 
We schenken regelmatig aandacht aan  
diverse kunstvormen. Zo hangt er in de  
brasserie doorlopend een expositie. Dit keer 
hangen er schilderijen van Ben Akkerman, 
bekend van de brillenwinkels in Rotterdam. 
Binnenkort is zijn werk overigens ook te zien 
tijdens een expositie samen met Maarten 
Peeters van 't Juweeltje in Kralingen.

Goede doelen   
Twee vitale hardwerkende vrouwen die ook 
nog kans zien, tijd te steken in goede doelen. 
'Ook de wereld naast ons werk vinden we 

allebei belangrijk, we leven niet alleen', vertelt 
Celine. Ik ben een fanatiek sporter, dus is het 
voor mij een kleine moeite mee te doen aan 
een sponsorloop voor de Stichting KIKA of 
Pink Ribbon. Onlangs hebben we een benefiet-
diner voor de Stichting Breath gesponsord. We 
hebben een aantal items gedoneerd. In totaal 
is er die avond ruim 340.000,- Euro opgehaald 
voor de kinderen in Roemenië. Een prima gele-
genheid om je relaties uit te nodigen en ook 
warm te maken voor sponsoring.  
 
We lanceren zelf ook initiatieven waarvoor 
Dylans weer beschikbaar is. Eigenlijk schakelen 
we ons netwerk continu aaneen, zowel in werk 
alsook voor sponsoring. Het geeft ons plezier 
en we helpen er anderen mee. Het is geven  
en nemen. Dat is onze kracht.' 
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