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VOORWOORD/JUNI

Als het zonnetje volop schijnt, voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven, is om te ontspannen. En hoe kan 
dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van dit 
magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben 
samengesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende 
ondernemers als Next Outdoor en Beauty & Nagelstudio Margriet.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
Nederland Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand 
dat de zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al 
heel wat mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, 
tovert bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong!
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lichaam én geest soepel te houden en gracieus 
ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF



Ok, 
what’s next!
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BRUISENDE/ZAKEN

De tuin is tegenwoordig een verlengstuk van de woonkamer. Dit gevoel wil je dan ook op alle vlakken 
terug laten komen, zeker ook in het buitenmeubilair. Bij Next Outdoor in Gorinchem vind je diverse 
collecties exclusieve buitenmeubelen die jouw tuin gegarandeerd omtoveren tot jouw persoonlijke 
buitenkamer.

Gevestigde namen
Next Outdoor is weliswaar een nieuwe naam in de 
markt, maar zeker geen beginnende speler. “Het 
deskundige team kan putten uit vele jaren ervaring 
en ook de merken die we voeren hebben hun 
naam al lang en breed gevestigd. Welke merken 
dat zijn? Borek, Max & Luuk, B&B Italia, Kettal, 
Minotti... om er een paar te noemen. Stuk voor 
stuk A-merken van de hoogst mogelijke kwaliteit.”

Combineren
In het zeer uitgebreide aanbod van Next Outdoor 
vind je naast de sfeervolle collectie 
buitenmeubilair ook parasols en accessoires voor 
het terras. “Bijzonder fraaie collecties met voor 
ieder wel wat wils in het hogere en 
middensegment. Waarin Next Outdoor zich 
onderscheidt? Om te beginnen natuurlijk in de 
collecties die wij bieden. Daarnaast zijn wij van 
mening dat een keuze in luxe buitenmeubelen niet 
zomaar even tussendoor gedaan kan worden. Wij 
bieden onze klanten dan ook een vakkundig en 
persoonlijk advies, optimale service en uitsluitend 
kwaliteitsproducten. Alle merken zijn bij ons te 
combineren zoals de klant dat wil en dat is ook 
meteen onze kracht.”

Alles onder één dak
Ook de locatie van Next Outdoor is een van de vele pluspunten van het 
bedrijf. “Onze showroom is gevestigd in designcenter Het Open Huis, 
een verzamelplek voor high end woonwinkels en daar passen wij 
perfect tussen. Hier kun je van a tot z jouw huis inrichten en door ook 
even de prachtige showroom van Next Outdoor te bewonderen, pak je 
je tuin er in één bezoek bij.”

De buitenkamer 
van jouw dromen

Newtonweg 18 Gorinchem  |  0183-218008  |  www.next-outdoor.nl
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HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar mee 

en één SodaStream fl es vervangt maar liefst 
2.000 plastic fl essen. En deze maand 

maak je bij Bruist ook nog eens kans op 
jouw eigen SodaStream bruiswatertoestel!

SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juni naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 

zelf heerlijk bruiswater in 

slechts enkele seconden.

Je kunt zelf de hoeveelheid 

bubbels bepalen (licht, 

medium of intens).

win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com



SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.nl/shop 

Vaderdag!

SHOPPING/NEWS

ag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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12Fly laat kinderen 
              weer vliegen              weer vliegen

JOLANDA VERBOOM

DA COSTASTRAAT 72  |  ALBLASSERDAM  |  06-20631175   |  WWW.12FLY.NU

ONTWIKKELEN, LEREN VLIEGEN, GAAT NIET 
ALTIJD VANZELF. SOMMIGE KINDEREN 

KUNNEN DAAR WAT HULP BIJ GEBRUIKEN.
12FLY BIEDT HULP ALS GEDRAGSSPECIALIST, OM  

OOK DEZE KINDEREN TE LATEN VLIEGEN.

Huidverjonging zonder botox

BEAUTY IN YOU 
Albertine Agnesstraat 49 Dordrecht  |  06-27564724  |  www.beautyinyou.nl

Boekt u in juni of juli een 

Beauty Angel Special kuur 
van 6 behandelingen, dan 

krijgt u een collageen booster 
serum t.w.v. € 64,- 

voor thuisgebruik 

cadeau!

krijgt u een 

We zien  
je graag! 
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Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!



Voor een goed 
stuk vlees

OUDELAND 132 
3335 VJ ZWIJNDRECHT 

078-6104581

moet je bij 
Ron Vos zijn!

Hilda Vos 

Willem de Goedeweg 3 Zwijndrecht
06-43435305

vosje-coaching@outlook.com

Willem de Goedeweg 3 Zwijndrecht

Iedere ouder ziet zijn kind het liefst 
gelukkig. Maar soms zit een kind 
niet lekker in zijn vel. 
Het kan dan gaan om bijvoorbeeld 
weinig zelfvertrouwen, slecht slapen,  
piekeren, pesten, angsten, boos-
heid. Dan kunt u met uw hulpvraag 
naar VOSJE kindercoach!

3335 VJ ZWIJNDRECHT 

 zijn!

LOES Papendrecht  |  Oude Veer 30  |  Papendrecht  |  www.puurloes.nl  |  078-6475763

LOES BAKERY CAFÉ 
LOES is dé plek in de Drechtsteden waar je kunt genieten van 
vers desembrood uit eigen desembakkerij, unieke ontbijtjes & lunch.
Dit omgeven door hebbedingetjes, cadeautjes, interieuraccessoires en 
unieke producten uit de lokale omgeving.
Alles is homemade uit eigen bakkerij en dat zorgt ervoor dat we elke week 
wel iets nieuws op de plank hebben liggen om uit te proberen. Ook hebben 
we zeer regelmatig een nieuw uniek merk in de winkel liggen of een gave 
workshop. Houd onze Facebookpagina en Instagram goed in de gaten  
om op de hoogte te blijven!

 www.puurloes.nl  |  078-6475763

Facebook: LOES Papendrecht
Instagram: LOES Papendrecht 
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Kwaliteit staat voorop bij Margriet, daarom werd het tijd om 
van het second-best gelpolish merk over te stappen naar 
de nummer 1 in de branche, namelijk de CND Shellac. 

Een gelpolish systeem speciaal ontwikkeld voor 
gebruik op de natuurlijke nagels, zonder gebruik van 
een vijl, dus schadevrij. Tevens is deze gelpolish zeer 
geschikt om op kunstnagels aan te brengen. 

Behandelingen 
CND Shellac op natuurlijke nagels - 14+ dagen
CND Shellac op gel versteviging - 21+ dagen 
CND Shellac op acryl versteviging - 28+ dagen
CND Shellac op teennagels - 28+ dagen

Certificering 
Eind juni mag Beauty & Nagelstudio Margriet 
deelnemen aan de officiële certificering van CND 
Shellac en zal officieel erkend worden als 
gecertificeerde CND Shellac Salon en vermelding 
krijgen op een daarvoor bestemde website van CND. 
Hieraan wordt bekendheid gegeven via diverse 
bekende media. Een hele mooie stap dus! 

EENS UITPROBEREN?
Op vertoon van deze advertentie (mag via een foto) 
ontvangt u 10% KORTING op uw eerste CND Shellac 
behandeling.  
                                Boek nu uw gratis intake om kennis te 

maken en voor u de juiste behandeling 
te bepalen.  

Beauty & Nagelstudio Margriet  |  Eigenaresse: Margriet Zuidinga
Einsteinstraat 67, unit 0.06  |  Dordrecht  |  06-22204790  |   www.beautyennagelstudiomargriet.nl

Nieuwe 
  Gelpolish lijn!



Wensveen voor 

H.I.Ambacht 078 - 681 47 11 
Alblasserdam 078 - 691 39 22
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uw persoonlijke
mobiliteit

www.wensveen.nl

 
 

 
Hét adres voor dierbenodigdheden voor uw hond,      kat, vogel, 
knaagdier of vis. Tevens praktijk voor energetische diertherapie 

U kunt nu ook 
bestellen via 
onze webshop  

Dansen bij Balletschool Patty Kemper... 
Bij balletschool Patty Kemper kun je terecht voor diverse soorten lessen.

• Peuterdans (3 jaar) • Hiphop/Streetdance (10 tot 20+ jaar)
• Kleuterballet (4 t/m 5 jaar) • Street-tap (vanaf 8 jaar)
• Pré-ballet (6 jaar) • Pilates (volwassenen)
• Klassiek ballet (v.a. 7 jaar en volwassenen)
• Modern (v.a. 11 jaar en volwassenen)
• Jazz-Streetdance (v.a. 8 jaar en volwassenen)

Dansen bij Balletschool Patty Kemper... 

P.J. Troelstrastraat 100 Papendrecht  |  078-6930038 
info@pattykemper.nl  |  www.pattykemper.nl 

• Hiphop/Streetdance (10 tot 20  jaar)

078-6930038 

Of vier bij ons je 
kinderfeestje!



DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.
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Steffie Uiterlijke Verzorging
• wimperextensions

• kapsalon
• schoonheidssalon

•Klarinetsingel 138 (zij-ingang)  - 3335 DE  Zwijndrecht - 06 11 413 689 - www.steffie-uv.nl

3 gangen seizoensmenu...
U start met een heerlijke amuse en een glaasje Prosecco. 

Aansluitend 3 kleine voorgerechten

U kunt voor het hoofdgerecht een keuze maken uit een 

vis- of een vleesgerecht

Als nagerecht een 4 luik van nagerechtjes.

3 gangen seizoensmenu € 35,00 p.p.  
Wijnarrangement € 17,50 p.p.

de Kat in de Wilg
LUNCH •  DINER • PARTY

PEPERSTRAAT 28  OUD-ALBLAS
0184-692770
INFO@KATINDEWILG.NL 
WWW.KATINDEWILG.NL



Of je nu een compleet nieuwe website wilt 
laten bouwen of ervoor wilt zorgen dat je 
website beter gevonden wordt, bij BSR 

Online is je opdracht gegarandeerd in 
bekwame handen. “Als online 
marketingbureau kunnen wij, indien 
gewenst, zelfs de gehele online 
marketingcampagne uit handen 
nemen.”

“Bij BSR Online ben je voor diverse 
disciplines aan het juiste adres. Websites 
maken wij volledig afgestemd op de wensen 
van de klant, met een eenvoudig Content 

Management Systeem zodat je makkelijk zelf 
wijzigingen door kunt voeren. Daarnaast 

bieden wij zoekmachine optimalisatie, 
mogelijkheden tot adverteren in de zoekmachine, 

grafisch design en website hosting. Oftewel het 
totale pakket. Geweldig om vanuit mijn creativiteit 

telkens weer iets moois neer te mogen zetten waar de 
klant net zo tevreden over is als ikzelf. Dat is waar ik mijn 

voldoening uithaal.”

Onderscheidend
“Persoonlijk contact staat bij BSR Online voorop. Dat is ook meteen 
waarin wij ons onderscheiden van veel andere bedrijven in onze branche. 
Net als door de service die wij bieden. 
Alles om de klant zo goed mogelijk
van dienst te kunnen zijn.”

BSR Online
Eigenaar: Stephan Blom
06-20906440  |  www.bsronline.nl

Dé online marketing

specialist



FREGAT 30  ALBLASSERDAM  
06-29380174  |  WWW.ATELIERFOURNI.NL

Atelier
   Fourni

Van bruidsjurken 
ontwerpen en heren-
kostuums maken tot 
het aanbrengen van 
stoffering... 

Bij Atelier Fourni ben je 
hiervoor aan het juiste 
adres.

Ook voor herstel-
werkzaamheden, 
flexibel en snel klaar, 
op afspraak! 
Ook open na werktijd! 
Bel voor een afspraak.

06-29380174  |  WWW.ATELIERFOURNI.NL
FREGAT 30  ALBLASSERDAM  

Met zo’n 40 jaar ervaring in dit vak ben ik inmiddels van alle markten 
thuis als het gaat om schade aan uw auto of allerlei spuitwerk. Ook voor 
APK laswerk kunt u bij mij terecht. In de loop der jaren ben ik mij ook 
wat meer gaan richten op het industriële spuitwerk zoals het spuiten van  
heftrucks, reclamezuilen, binnendeuren, keukens, generatoren, scheeps-
motoren, enz. Eigenlijk kunt u alles waar verf op kan bij mij bren-
gen voor een nieuw kleurtje. Wij lassen op zeer professionele manier  
allerlei soorten kunststof. Dus niet alleen scheuren in bumpers, maar ook 
andere kunststof objecten. Wij maken gebruik van kwalitatief hoogwaardige  
watergedragen lakken. Een zeer fraai en slijtvast resultaat met een lage  
belasting van het milieu.

Peperstraat 23-a Oud-Alblas  |  0184-691235
www.autoschadehuibverhey.nl  |  facebook.com/ikbenhuib

’T Kniphuijs is een gezellige en 
vakkundige salon waar we de tijd 

nemen voor 
elke klant. 

Dames, heren 
en kinderen, 
iedereen is 

welkom!

Dames, heren 

Het team: Carla van der Wilt, Deborah Leonard 

en Denise Jenkinson

Raadhuisplein 7 Alblasserdam  |  078-6933565
cvanderwilt@upcmail.nl  |  FB T Kniphuijs



Enkele reviews van onze leerlingen:
Céline uit Dordrecht: Het is een superfijne rijschool met 
superleuke en vooral goede instructeurs! Ik heb het echt naar 
mijn zin gehad tijdens de lessen en het was ook gewoon heel 
gezellig met Saskia. Door de deskundigheid heb ik in één keer 
mijn rijbewijs gehaald.

Boris uit Dordrecht: Een goede ervaring en een geweldige hulp.

Hilde uit Dordrecht: Hele fijne rijschool. Duidelijke opbouw in 
de lessen, fijne instructeur.

Al sinds 1954 een begrip in de regio: Verkeersschool Waardenburg!

Verkeersschool Waardenburg
Pieter Zeemanweg 30W Dordrecht  |  078-6215033 / 06-24575986  |  www.rijschoolwaardenburg.com

“Bij ons kun je terecht voor auto- en motorrijles en ook 
voor het behalen van je aanhangerrijbewijs ben je bij 
ons aan het juiste adres. Een goed adres bovendien, 
want het slagingspercentage van onze rijschool ligt 
beduidend hoger dan het gemiddelde in de regio. Voor 
faalangst (ADD, ADHD, ODD) hebben we gespeciali-
seerde instructeurs. Met je pinpas betalen is mogelijk 
in onze auto. Neem eens een kijkje op onze website of 
informeer naar de mogelijkheden als je op zoek bent 
naar een goede en betrouwbare rijschool, aangesloten 
bij de BOVAG voor dat extra stukje zekerheid.”



Reeweg 78 
Hendrik Ido Ambacht 

078 682 26 33
www.bloemenmetliefde.nlwww.bloemenmetliefde.nl

Volg ons op 
Facebook en 

Instagram 
#bloemenmetliefde

Bruidsbloemwerk
gemaakt met Liefde!

 Overheerlijke
       massages
ontspanningsmassage, sportmassage 

en hotstonemassage

Zweedsestraat 30, 3295 EL 's-Gravendeel
massagesalontakingcare.jimdo.com

SERVICEBURO VERSCHOOR
VEERSEDIJK 105 HENDRIK-IDO-AMBACHT  |  078-6814674  |  WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

IS UW KEUKEN AAN EEN 
OPKNAPBEURT TOE?
Het houtwerk van uw keuken is nog in goede staat, maar u bent niet tevreden 
over de inbouwapparaten. U wilt bijvoorbeeld:
•  een koel-vrieskast in plaats van de koelkast die vanaf het begin te klein bleek
•  een grotere kookplaat met een wokbrander of overgaan van gas- naar 

inductiekoken
•  een vaatwasser en vraagt zich af of die in uw bestaande keuken past
•  een afzuigkap die beter presteert en minder herrie maakt
In veel gevallen kán dat en het is ónze specialiteit om het te realiseren. Wilt 
u weten wat in uw keuken mogelijk is? Maak dan een afspraak en wij komen 
(geheel vrijblijvend) naar u toe om de mogelijkheden te bespreken. 



BINNEN/BUITEN

In de verfi lming van Penelope Fitzgerald’s 
De Boekhandel besluit weduwe Florence 
Green (Emily Mortimer) haar leven weer op 
te pakken door een boekwinkel te openen. 
Ze is een krachtige vrouw die haar dromen 
najaagt, maar eind jaren vijftig in het Britse 
kustplaatsje doet haar winkel meer stof 
opwaaien dan verwacht. Onder leiding van 
de welgestelde Violet Gamart (Patricia 
Clarkson) en haar man wordt Penelope door 
haar dorpsgenoten op slinkse wijze tegen- 
gewerkt. Toch vindt ze steun bij de 
mysterieuze Mr. Brundish (Bill Nighy).
The Bookshop gaat op 7 juni in première.

 AGJE UIT
PARKPOP
DEN HAAG

FILMPJE KIJKEN
THE BOOKSHOPD

HET ZUIDERPARK wordt weer 
omgetoverd tot hét festivalhart van 
Parkpop. In een nieuwe, intieme 
festivalsetting kun je als vanouds 
weer volop genieten van ruim dertig 
acts op zes verschillende podia. 

Met nationale en internationale top-
artiesten, een gezellige festivalmarkt 
en meer dan genoeg food & drinks 
om de inwendige mens tevreden te 
houden. Naast de hoofdpodia 
presenteert het festival ook het 
Haags Podium met het beste dat 
Den Haag te bieden heeft.
Parkpop is gratis toegankelijk!

Zondag 24 juni 2018
13.00 - 21.30 uur 
Voor meer informatie en tickets: 
www.parkpop.nl

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99
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VOLG ROMY’S 
BLOEMWERK
OP FACEBOOK!

Romy van Wingerden
Uw specialist voor al uw trouw- & rouwbloemwerk

ROMY VAN WINGERDEN  |  06-53753559
WWW.ROMYSBLOEMWERK.NL
WWW.UITVAARTBLOEMISTBARENDRECHT.NL

Automobielbedrijf A.Bochanen en Zonen 
is een betrouwbaar familiebedrijf met 
een lange geschiedenis in Alblasserdam. 
We zijn gespecialiseerd in Volkswagen en 
Audi, maar u kunt met elke auto bij ons 
terecht voor een reparatie, apk-keuring 
en/of servicebeurt. Eveneens zijn we 
kentekenplaatleverancier.

Amperestraat 20  Alblasserdam  
078 - 69 14 661  -  info@bochanenenzonen.nl
www.bochanenenzonen.nl

AUTOMOBIELBEDRIJFAUTOMOBIELBEDRIJF

Een zaak van vertrouwen!

IN- EN VERKOOP 
VAN NIEUWE EN 

GEBRUIKTE AUTO'S

Wilt u ook een keer in de rubriek
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340



zangeresmarlyn@gmail.com  |  www.zangeresmarlyn.nl  |  06 18 11 56 72

De goedlachse zangeres beschikt over een ruim repertoire, 
variërend van discohits uit de jaren zeventig tot hedendaagse 
popmuziek. Hierbij wordt ze bijgestaan door een 
professionele geluidstechnicus.

Met haar vijfentwintig jaar aan podiumervaring weet zij ieder 
optreden tot een succes te maken. “Van mijn hobby heb ik 
mijn werk kunnen maken waardoor ik mensen blij kan maken 
met mijn muziek”, aldus Marlyn.

Tijdens haar carrière heeft de zangeres in het voorprogramma 
gestaan van topartiesten zoals Marco Borsato, Gerard Joling 
en Rene Froger. Marlyn ontvangt na afloop van haar
optredens louter positieve reacties.

Marleen Biemans scoorde hoge 
ogen bij het tv-programma Topper 

gezocht bij SBS6. Met het spetterende 
optreden heeft ze haar welverdiende 
halve finaleplek weten te veroveren.

Voor boekingen kijk op 
www.zangeresmarlyn.nl

wil zich graag  
 aan u v�rstellen

Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres Zangeres 
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Spe	erend, swingend en interactief
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.nl 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com

1

2

3

5

4

Into theInto the
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BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.nl

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com

9

10

8

6

7



PAPENDRECHT
Loes Healthy Local Food

DORDRECHT
Crayestein Golf

Trimsalon Hannie
Cinema The movies Dordrecht

Joker Design
Recr.- en watersportcentrum de Biesbosch

Van der Schans Bloembinders
Het Bolwerck

Xtra Parts
Medusa (3 locaties)

VVV Zuid-Holland Zuid
Body Boutique

t Loze Vissertje Camping
Stichting Duurzame Zorg

ZWIJNDRECHT
Aquafizz

Kars & van Dijk BV
Kamer 88

Dierenspeciaalzaak Jose
Edwin Smulders Catering

Limousine Slagerij Ron Vos
Tenniscentrum Zwijndrecht BV

LinePerfection
Sisters Shoes and Fashion

LAGE ZWALUWE
Technisch Installatiebedrijf J.D.A. van Esveld

HENDRIK-IDO AMBACHT
Serviceburo Verschoor
Beauty by Jacomine

Djairo’s Nature

SLIEDRECHT
Zalmhuisje

RIDDERKERK
De Bloemenjungle

Marjan van der Giessen Uitvaartzorg

ALBLASSERDAM
Mi’s Brocante
Atelier Fourni

12 Fly
Het Wapen van Alblasserdam 

GROOT-AMMERS                                                                         
Party & More                                                                              
Mi’s Brocante

OUD-ALBLAS
Kat in de Wilg VOF 

    
NIEUW-LEKKERLAND

Tegelhandel Boer

'S-GRAVENDEEL
Massagesalon Taking Care 

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

Ga naar www.drechtstedenbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Drechtsteden Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.
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Beide heren hebben meer dan twintig jaar ervaring in de keukenbranche. Sander: “De 
branche heeft te kampen met een negatief imago vanwege de eigenaardige 
verkooppraktijken. Dit is één van de redenen waarom we voor onszelf zijn begonnen. 
We willen het slechte imago doorbreken met een eerlijk en transparant prijsbeleid. 
Afdingen is bij ons niet nodig en dat maakt het kopen van een keuken stukken leuker.”

Ontwerp en renovatie 
In de showroom van KüchenTreff staat een grote diversiteit aan keukens opgesteld. 
Berry vertelt: “We leveren alle denkbare stijlen, van landelijk tot modern. Naast het 
ontwerpen en plaatsen van nieuwe keukens zijn we ook gespecialiseerd in 
keukenrenovatie. Dit varieert van het vervangen van een handgreep tot het 
plaatsen van een compleet nieuw keukenfront.

De klant krijgt bij ons alle ruimte om op zijn gemak een keuken uit te zoeken. De 
keukens in de showroom zijn allemaal voorzien van een duidelijke prijs. Zo houden 
we het kopen van een keuken leuk.”

Mijlweg 55 B Dordrecht
078-6471886

www.kuechentreffdordrecht.nl

Duitse kwaliteit 
EEN KIJKJE IN DE 

KEUKEN(S) BIJ 
KÜCHENTREFF 

Sinds mei van het afgelopen jaar 
heeft Woonboulevard Dordt er een 
nieuwe keukenzaak bij: KüchenTreff. 
Eigenaren Berry Littig en Sander 
Bazen hebben met KüchenTreff een 
duidelijk doel: het kopen van een 
keuken moet een feest zijn, zonder 
onvoorspelbare prijzen en keiharde 
onderhandelingen.

is nu heel dichtbij 



Rechte Zandweg 1 Dordrecht
078-6161871 / 06-49387173  |  www.enjoycebeautycare.nl

Laat 
de 
schoonheid 
naar buiten 
stralen

EVEN EEN 
MOMENT VOOR 

JEZELF!

Het is ons dagelijkse doel zorg te dragen voor 
de huid van onze klanten. Deze zorg resulteert 

in een gezonde, natuurlijke werking en 
uitstraling van de huid.

Welkom!
      Joyce

Van Hogendorpweg 12b Alblasserdam 
Kerkweg 17 Moordrecht

078-6914952  |  www.ceesdenbreejen.nl

Hét adres voor uw complete woning- en 
projectstoffering. Met een uitgebreid assortiment 

aan producten, zoals tapijt, gordijnen, houten 
vloeren, laminaat, vinyl, pvc vloeren, bedden en 
beddengoed, zonwering voor binnen en buiten en 

zelfs behang. Alles onder één dak. 
Laat u verrassen door de mogelijkheden!

Cees den Breejen
WONINGSTOFFERING

Breng ons een 

bezoek voor de 

woonstofferingtrends

van 2018!
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Hilda is sinds april gestart met NewFigure Kliniek Dordrecht. Ze kan nu 
in combinatie met haar beautykliniek een totaalpakket bieden. “Ik moest 
soms cliënten voor een cryolipolyse of lipolyse naar huis sturen omdat de 
BMI te hoog was. Zij moesten eerst een dieet volgen om in aanmerking 
te komen voor de behandeling. Ik vond het zo jammer dat ik hen hierbij 
niet kon begeleiden”, vertelt ze. Zelf volgde ze ook het dieet van 
NewFigure. De wijze van begeleiding en, niet geheel onbelangrijk, de 
resultaten bevielen haar zo goed dat zij de methode ook wilde uitdragen. 
Ze volgde een cursus en is inmiddels bevoegd NewFigure voedings-
coach. “Bij NewFigure word je volledig gecoacht. Dat is bijzonder! Veel 
mensen hebben deze begeleiding nodig tijdens het afvallen, maar ook als 
het streefgewicht is behaald. Om niet weer in oude gewoontes te 
vervallen. Een stok achter de deur als het ware.” 

COACHING De eerste stap is het 
samenstellen van een op maat gemaakt dieet. 
Hilda weet uit eigen ervaring hoe het is om 
dit dieet te volgen. “Het werkt echt! Je hebt 
geen hongergevoel. De supplementen houden 
dit tegen. Het is makkelijk vol te houden. 
Juist in combinatie met de coaching.” 

Met succes  
     begeleid afvallen

NewFigure Kliniek Dordrecht:

Afvallen, soms is het gewoon even nodig om een paar, of meer, kilo’s kwijt te raken. Gewoon voor 
het mooie of vanuit een gezondheidsoogpunt. Wat de reden ook is, bij NewFigure Kliniek 
Dordrecht kunnen cliënten met het bijzondere afslankconcept NewFigure afvallen. De methode 
is medisch erkend en wordt vergoed door zorgverzekeraars. Hilda van Dijk is, naast ‘haar’ Body 
Boutique, gestart met de kliniek. Ze werd enkele jaren geleden ‘geraakt’ door het dieet nadat ze 
het zelf volgde en vele kilo’s afviel. Sleutelwoord van NewFigure is coaching!

Cliënten staan onder controle, ook als het 
streefgewicht is behaald. Gewoon even die 
vinger aan de pols. Het coachen voorkomt een 
jojo-effect en een eventuele terugval”, weet 
Hilda. Het dieet van NewFigure bestaat uit 
verantwoorde levensmiddelen, aangevuld met 
voedingssupplementen. 

MEER WETEN? 
Hilda van Dijk helpt je graag verder! 
Ze is te bereiken via tel. 06-47136864 of 
H.vandijk@NewFigure.com

BEGIN VANDAAG 
NOG MET 
AFSLANKEN!
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BRUIST/REIZEN

Tijdens de Space 2.0 Summit in San José (Californië) is het allereerste 
luxueuze ruimte hotel geïntroduceerd: Station Aurora. Het is vernoemd 
naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Een uimtehotel 
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TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
AUTHENTIEKE 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Ouder  worden
Het mooiste wat

je later kunt worden 
is jezelf!



Voorstraat 42 | 2964 AK | Groot-Ammers | info@hetposthuijs.nl | www.hetposthuijs.nl | 0184-661249

EETCAFÉ CAFETARIA TERRAS ZAALVERHUUR

RESERVEERSNEL!GROOT-AMMERS



Voor een mooi  en  
persoonlijk  afscheid 

bent u bij mij in  
goede handen

Marjan van der Giessen Uitvaartzorg
Kerkweg 235, 2985 AS Ridderkerk

Voor een overlijden kunt u bellen naar 0180 - 84 01 21 (dag en nacht bereikbaar)
www.marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl

Ik ondersteun nabestaanden 
voor, tijdens en na de uitvaart.  
Ook sta ik klaar voor iedereen 

die alvast wil nadenken over zijn 
eigen uitvaart.

0180 - 84 01 21

BOEZEMSTRAAT 188  ROTTERDAM  010-4148079   WWW.BRAZZO.NL

Restaurant Brazzo serveert een
4 gangen keuzemenu voor de

prijs vanaf 49,50 met
kunstcadeau van Ada Breedveld.

JUNI-ACTIE

3 gangen BRUIST Menu € 25,00

Gedurende de maand JUNI serveren  
wij een culinair 3 gangenmenu  

voor slecht € 25,00 
speciaal voor de BRUIST lezers. 



Reserveren o.v.v. BRUISTactie  
(niet in combinatie met  
andere kortingsacties, 

reserveren 24 uur van tevoren)



Plantageweg 4  Alblasserdam 
06 34932273

Bekijk ook eens onze 
Facebookpagina

Like en deel 
Mi’s Brocante!

Zin om je 
huis en tuin 

gezellig te 
maken? 

Kom snel eens 
langs!
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De mooiste eyeliners en 3D 
Hairstrokes wenkbrauwen...

Houtzaagmolen 99 A Ridderkerk  |  06-52 63 99 93 
www.lineperfection.nl

Je kunt 24 uur per dag onder alle omstandigheden 
genieten van een prachtige basis make-up. Ook tijdens het 
sporten, zwemmen, sauna, vakantie of een fikse regenbui.

“Ik heb al heel veel dames blij gemaakt, garandeer kwaliteit 
en ben pas tevreden als jij dat bent!

Kijk op mijn website voor meer informatie.”

Eva Vink

Hairstrokes wenkbrauwen...

Houtzaagmolen 99 A Ridderkerk  |  06-52 63 99 93 

Eva Vink

Amaliastraat 21c  Ridderkerk 
0180-396058 

info@kapsalonhaarwens.nl
www.kapsalonhaarwens.nl

Haarfijn 
    de deur uit...

Bij Kapsalon Haarwens staat alles in het teken van de klant. 
Vanaf het moment dat u binnenkomt tot het moment dat u 
weggaat draait alles om u. Emmy Boon, Addy Statz en Manuela 
Arendsen zijn constant bezig om kwaliteit en service in hun 
salon te verbeteren. Vanwege die drang naar het bieden van de 
hoogste kwaliteit wordt er gewerkt met het product Inimitable 
en speciaal voor de heren het ultieme product American Crew.



39

LOOKING/GOOD

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je 
verbrandt en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 
Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

LAAT DE HUID eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
ZOEK DE SCHADUW OP tussen 12.00 en 15.00 uur, de 
zon is dan het sterkst.
DRAAG IN DE VOLLE ZON EEN PET OF HOED en gebruik 
een zonnebril met UV-werende glazen om een zonnesteek 
te voorkomen.
DRAAG BESCHERMENDE KLEDING. Donkere en dicht 
geweven stoffen laten minder UV-straling door. Je kunt dit 
zelf controleren door de stof tegen het licht te houden.
BESCHERM JE HUID met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen waar de stralen intenser zijn. 
Wees ook voorzichtig met medicijnen en alcohol in de zon.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee uur 
weer opnieuw insmeren.
HOUD KINDEREN jonger dan een jaar altijd uit de directe 
zon en gebruik minstens factor dertig.

ZONNEBRILLEN ZIJN MEER DAN EEN FASHION ITEM. 
Het dragen van een zonnebril op zomerse dagen is 
belangrijk om onze gevoelige ogen te beschermen tegen 
de zon. En dat is voor ons weer een goede reden om deze 
zomer een nieuwe, hippe zonnebril aan te schaffen!

Geniet van de Z on,
maar voorkom verbranding!



Luxe catering in Dordrecht, Zwijndrecht en omstreken. 
078-629 09 08  |  info@edwinsmulderscatering.nl

De cateraar 
van

Zuid-Holland

Tenniscentrum TopSpin  |  Winkelhaak 11  Zwijndrecht  |  078-6299299  |  www.topspincentre.nl

2 sporten 

voor 1 tarief

TENNIS/SPINNING

TOPSPIN CENTRE 
Het gezelligste en grootste centrum van de regio! 

€ 185,- 
PER JAAR 

(zie www.topspincentre.nl voor de voorwaarden)



www.esveldinstallatie.nl

Van Esveld Installatie
Tel. 0168 - 480399 • Fax 0168 - 327261

Mobiel 06 - 20960087 • Tel. Dordrecht 078 - 8446700
info@esveldinstallatie.nl

HUUR NU EEN 
NEFIT CV-KETEL

Wegens uitbreiding van ons team is het weer 
mogelijk CV abonnementen af te sluiten vanaf € 85.-

Tel. 0168 - 480399 • Fax 0168 - 327261
Mobiel 06 - 20960087 • Tel. Dordrecht 078 - 8446700

info@esveldinstallatie.nl

Mobiel 06 - 20960087 • Tel. Dordrecht 078 - 8446700
info@esveldinstallatie.nl

www.esveldinstallatie.nl

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar;

Een Loodgieter / CV monteur
Wil jij ook werken bij een 

jong, energiek bedrijf? 
Wij bieden een leuke sfeer, bedrijfs-

auto en studiemogelijkheden.
Uiteraard een passend salaris!

Rijbewijs b(e). Ervaring in CV onderhoud.
Servicediploma’s zijn een pre.

Ervaring in zink, lood en dakwerk.
Interesse of ervaring in duurzame energie.

Van Esveld Installatie
Groenendijk 66a • 4926 RH Lage Zwaluwe

Tel. 0168 - 480399 • Fax 0168 - 327261
Mobiel 06 - 20960087 • Tel. Dordrecht 078 - 8446700

info@esveldinstallatie.nl

Interesse? Bel of mail ons!

www.esveldinstallatie.nl

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar;

Een Loodgieter / CV monteur
Wil jij ook werken bij een 

jong, energiek bedrijf? 
Wij bieden een leuke sfeer, bedrijfs-

auto en studiemogelijkheden.
Uiteraard een passend salaris!

Van Esveld Installatie
Gespecialiseerd in oplossingen voor particulieren en mkb. 

De water- en gasexpert: installeren, isoleren en renoveren. 

Verwarming, keuken, badkamer, wc, dak & schoorsteen. 
Vragen rondom uw verwarming, dak, riool of sanitair? 
Bel of mail vrijblijvend.

vanaf € 27,95 per maand! 
NEFIT CV-KETELNEFIT CV-KETEL

Van Esveld Installatie
Gespecialiseerd in oplossingen voor particulieren en mkb. 

De water- en gasexpert: 

Verwarming, keuken, badkamer, wc, dak & schoorsteen. 
Vragen rondom uw verwarming, dak, riool of sanitair? 
Bel of mail vrijblijvend.

vanaf € 27,95 per maand! 
NEFIT CV-KETEL
vanaf € 27,95 per maand! 
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 Dagelijkse verzorging van  versgebakken broodjes  

 Verzorging van complete vergaderlunches  

 Heerlijke buffetten en verzorging van complete barbecues 

 Schalen warme/koude hapjes en rijkelijk gevulde salades 

 Catering op iedere locatie, voor iedere gelegenheid 

Op Smaak catering  
Kattestaart 2  

3355 PP  Papendrecht 
www. opsmaak catering.nl      
 info@opsmaak catering.nl 

Er zijn oneindig veel mogelijkheden,  

heeft u speciale wensen of ideeën geen probleem !! 

www.veerplein.com
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jokervanderwieldesign

Van der Wiel & Jokerdesign

Jokerdesign  Van der Wiel design
Vriesestraat 164  Burg. Jansenlaan 149
3311 NS Dordrecht  3331 HG Zwijndrecht
078- 6215560  078- 6127979 

Hollands beste
buitenkleuren

Gewoon verkrijgbaar bij Joker/ Van der Wiel Design!

RAL 3004

Mergel wit

StandgroenRAL 9005
RAL 7021

Gelders blauw
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN

J&B EXCLUSIEVE
TUINMEUBELEN

20170228_Bruist JUNI.indd   8 1-5-2018   11:10:06

HEATSAIL
HEATSCOPE
JARDINICO
KETTLER
MANUTTI
MARZINI
MORSO
OASIQ

ALFA LIVING
CANADIAN CHAIRS
CANE-LINE
DIPHANO
FIXFORM
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN |  ETTENSEBAAN 17A1 |  4812 XA  BREDA |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
ROYAL BOTANIA 
SKAGERAK
SOLPURI
TODUS
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
VARASCHIN
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA

20170228_Bruist JUNI.indd   9 1-5-2018   11:10:06
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Try The Bike

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN

J&B EXCLUSIEVE
TUINMEUBELEN
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J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN |  ETTENSEBAAN 17A1 |  4812 XA  BREDA |  WWW.JENB.NL

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
ROYAL BOTANIA 
SKAGERAK
SOLPURI
TODUS
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
VARASCHIN
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VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA

20170228_Bruist JUNI.indd   9 1-5-2018   11:10:06
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ZONDAG 10 JUN 2018  |  19.30 UUR
KOORCONCERT 
Bijzonder koorconcert met uitvoering van 
Franse barokmuziek (17e-18e eeuw) voor 
vrouwenkoor, met medewerking van solisten 
en begeleidingsensemble. Marc-Antoine 
Charpentier schreef als een van de weinige 
Franse barokcomponisten voor vrouwenkoor. 
Voor het uitvoerige programma, zie website.
Uitvoerenden: Vrouwenkoor La Confiance 
met Eric Koevoets, dirigent, Nelleke van den 
Berge, mezzo-sopraan, Jenny Haisma, sopraan, 
Ivanka Neeleman, viola da gamba, Mazacochra 
(blokfluitensemble) en Johan Sonneveld, 
kistorgel. Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 
Dordrecht

ZATERDAG 16 T/M ZONDAG 24 JUNI
ZOMERKERMIS 2018
Jaarlijkse grote kermis in de binnenstad. Een 
afwisselend randprogramma maakt ook dit jaar 
dat de zomerkermis een ontmoetingsplek voor 
iedereen wordt. Ev
en

em
en

te
n DrechtstedenDrechtsteden

VVV Zuid Holland Zuid
Spuiboulevard 99 Dordrecht
0900-46 36 888
www.vvvdordrecht.nl

ZONDAG 18 T/M 24 JUN 2018
BACHFESTIVAL DORDRECHT
Muziekfestival in het teken van de muziek 
van J.S. Bach, met concerten, voorstellingen, 
lezingen, films, muziek op straat, masterclasses, 
muziektheater en orgelacademie.  

DONDERDAG 14 T/M ZONDAG 24 JUNI 
PROCESSIE HEILIGE HOUT VAN DORDRECHT
De processie van het Heilige Hout is een 
traditie uit de 15e en 16e eeuw en wordt 
sinds een aantal jaren weer opgepakt. De 
wandeltocht begint bij de Grote Kerk en gaat 
door de binnenstad richting de Antoniuskerk. 
Hierbij wordt een kruis met daarin een stukje 
hout van het oorspronkelijk kruis van Jezus 
tentoongesteld aan het publiek.

ZATERDAG 30 JUNI  |  12.00-21.00 UUR
10E EDITIE NOORDPARKFESTIVAL
Gratis toegankelijk festival met een cultuurmarkt, 
kinderdorp, een foodgedeelte en optredens op 2 
podia. Voor info: noordparkfestival@gmail.com
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Willem Ruysplein 2-4 Zwijndrecht
078-6122425  www.aquafizz.nl

De visliefhebber is bij 
aquariumspeciaalzaak Aquafizz in 
Zwijndrecht op het juiste adres!

• meer dan 20.000 vissen
• 3.000 garnalen
• 260 aquaria
• eigen import
• aquariumplanten

KOM 
LANGS VOOR 
EEN GOED 

ADVIES VAN 
RICHARD!

Daltonstraat 7  3316 GD Dordrecht  078-7 440 440  www.XtraParts.nl
Maandag t/m vrijdag 08:00u-18:00u  Zaterdag 08:30u-13:00u

dé totaalleverancier...



Lingsesdijk 64, 4207 AG Gorinchem
T  +31(0) 612 855 982

E   info@marbleandmore.nl

- advies

- begeleiding

- expertise

- natuursteen

- keramiek

- vloer-wandtegels

- leveren en/of aanbrengen

www.marbleandmore.nl

Veelzijdig




