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VOORWOORD/AUGUSTUS

Geen tijd voor een (korte) zomerbreak? Dan kan yoga een uitkomst 
bieden om toch wat ontspanning en rust te creëren in jouw drukke 
leven. Helemaal als je je bedenkt dat we tegenwoordig in één week 
net zoveel prikkels te verwerken krijgen als onze voorouders in hun 
hele leven. Hoe je dan het best met yoga kunt beginnen? Daar 
vertellen we je verderop in dit magazine meer over.

Ontspannen kan natuurlijk op nog veel meer manieren. Het juiste 
moment om te ontspannen is weliswaar wanneer je er geen tijd voor 
hebt, maar tijd kun je ook maken, wordt weleens beweerd. Creëer 
alleen al even een momentje van rust voor jezelf door je ergens op een 
heerlijk plekje te nestelen met dit magazine. We vertellen je namelijk 
niet alleen meer over yoga, maar spraken ook met ondernemers als 
Luxexellent en Enjoyce Beauty Care die op hun eigen bruisende wijze 
de zomer door komen.

Dus neem een Bruist-break, relax en geniet!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

De zomervakantie is inmiddels in het hele land aangebroken. 
Maar terwijl er heel veel mensen genieten van een welverdiende 
vakantie, zijn er ook nog steeds meer dan genoeg die ook tijdens 
de zomermaanden keihard doorwerken. En dat terwijl de zomer
juist zo’n fijne tijd is om even helemaal tot rust te komen.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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YOGA IS VOOR IEDEREEN
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. Yoga doet 
zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een aantal houdingen 
gaat doen die je nog nooit gedaan hebt. Ook de ontspannings-
oefeningen zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. Eén 
proefl es is te weinig om goed te kunnen bepalen of je het 
wat vindt of niet. Ons advies is: geef jezelf drie maanden 
de tijd om de positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel is 
belangrijk in je keuze voor een specifi eke yogavorm.
Wil je vooral een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? Er zijn namelijk 
vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning, maar 
ook op spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste yogavorm, 

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.
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is de leraar/lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat 
deze persoon een voor jou prettige stem heeft, ‘jouw taal 
spreekt’ en jou op een fi jne manier kan begeleiden. Als je deze 
klik niet hebt, zegt dat niets over de professionaliteit van de 
leraar, maar blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom 
aan te raden om een proefl es bij verschillende scholen in jouw 
buurt te volgen. Zo ben je lekker breed georiënteerd en kun je 
de juiste keuze maken over wat jij prettig vindt. Ook als je al 
wat ervaring met yoga hebt, kan het soms fi jn zijn om af en toe 
nog ergens anders een yogales te volgen.

WAT HEB IK NODIG?
Naast gemakkelijk 
zittende kleding, zijn in de 
meeste yogastudio’s alle 
benodigdheden aanwezig. 
Soms moet je een matje 

huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te gebruiken. 
Ook is het fi jn om eventueel een fl esje water mee te nemen.

Yoga leert je om bewuster om te gaan met je lijf en je hoofd.
En dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd. BEN JIJ 
ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER HET VOLGEN VAN 
JE EERSTE YOGALES? Op de website van Nederland Bruist 
vind je gegarandeerd een yogastudio in jouw regio.

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

BRUIST/BODY&MIND

CREËER ONTSPANNING EN 
RUST IN JOUW DRUKKE LEVEN
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Optimaal relaxen in        

Onlangs opende Luxexcellent de deuren in de Hoolstraat te Nuland.  
Een luxe privésauna waar je in alle privacy, met maximaal vier personen, 
kunt genieten van elkaars gezelschap en alle beschikbare faciliteiten.  

TIP
Een verblijf bij 

Luxexcellent is erg 

origineel als verrassing 

voor je partner bij een 

speciale gelegenheid.

Tijdens je verblijf (vanaf twee uur) kun je gebruikmaken van een saunacabine (80°C), een bubbelbad in 
de buitenlucht onder de sterrenhemel, douches, een relaxruimte met open haard en tv, een ruime tuin 
en een bed om te ontspannen. Ideaal voor stellen die op zoek zijn naar wat romantiek of vrienden en 
vriendinnen die een keer echt de tijd voor elkaar willen nemen.

“Bij Luxexcellent kom je helemaal tot rust”

Arrangement op maat
Je kunt je nog eens extra in de watten laten leggen door een massage bij te boeken of een heerlijke 
maaltijd bij te bestellen. Als je wilt, kun je bovendien samen lekker blijven overnachten in de 
slaapkamer op de eerste verdieping van het privé saunacomplex. Om vervolgens in de ochtend wakker 

te worden van de geur van vers gezette koffie en warme broodjes. 

Heb je speciale wensen? 
Bij Luxexcellent denken we actief 

met je mee om er een onvergetelijke
wellnesservaring van te maken!



9

Hoolstraat 7  Nuland
06-36272536

info@luxexcellent.nl
www.luxexcellent.nl

luxe privésauna
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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 augustus’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Koele

EEN MIX UIT MILAAN EN TURIJN
Heerlijk voor een zomerse avond: de cocktail 

‘Milano-Torino’. Deze cocktail is laag in alcohol 
en dankt de naam aan een mix van Campari uit 

Milaan en Martini uit Turijn. Met de producten 
van Leopold Vienna heb je de juiste tools 

in huis om deze cocktail te maken. 
Leopold Vienna, Bar Collectie, vanaf € 3,95

www.leopold-vienna.nl 

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

Of stuur je gegevens

SLAAP ZACHT 
Wanneer de zomerse temperaturen een aantal 
dagen aanhouden, kun je de warmte in huis moeilijk 
kwijt. Dit kan voor slapeloze nachten zorgen.
Solis heeft de oplossing: de Easy Breezy is de 
stilste ventilator voor in de slaapkamer en zorgt 
voor een verkoelende nachtrust. Goodnight! 
Solis, Easy Breezy, € 139,90
www.solis.com/likeapro

Maak kans op een
Traditional Afternoon Tea
t.w.v. € 23,50 p.p.
Een uitgebreide theeselectie 

van Betjeman & Barton

met verschillende sweets 

en savouries inclusief 

een soepje van de dag

bij De Theeschenkerij 

in Heemstede.



dagen

MORNING JUICE
Een zonnige ochtend thuis: tuindeuren open, muziekje 

op de achtergrond, krantje, ontbijtje en een verse juice! 
Dat is toch een ultiem geluksmoment? De dubbele sapkegel 

van de Solis Citrus Press Pro zorgt ervoor dat je niet 
alleen sinaasappels, maar ook alle andere citrusvruchten 

probleemloos verwerkt. Heerlijk verfrissend! 
Solis, Citrus Press Pro, € 249,90

www.solis.com/likeapro

MUNTTHEE LEKKER VERFRISSEND 
Op een warme zomerse dag werkt muntthee als verfrissende dorstlesser. 
Zet voor jezelf - en/of vrienden - een grote pot. Hoe toepasselijk is 
deze mintgroene theepot? De Duet® Bella Ronde van Bredemeijer® is 
een echte klassieker: dubbelwandig, elegante 
vorm en (niet onbelangrijk) 
deze theepot schenkt 
zonder druppelen. 
Bredemeijer®, 
Duet® Bella Ronde 
mintgroen, 1,2 liter, € 109,95
www.bredemeijer.nl

Zomerse
SHOPPING/NEWS

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#2 augustus’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Grenada kofferset t.w.v. € 169,99Een sportieve, trendy en lichtgewichtkoffer in de kleur blauw.
Vervaardigd uit ABS met shark skin,dit helpt beschadigingen aan 
je koffer te voorkomen.
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win
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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

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

D

Tevens Praktijk voor 

Energetische Therapie

Nu ook voer voor knaagdieren en vogels!

www.djairosnature.nl

Uw regiospecialist voor Natuurlijk Honden- en Kattenvoer

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

BALLETJE SLAAN...
BIJ HET GROOTSTE TENNISCENTRUM VAN DE REGIO.

KIJK OP ONZE 
SITE NAAR ALLE 
MOGELIJKHEDEN 
IN ONS CENTRUM



Huidverjonging zonder botox

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

Boekt u in augustus of 
september een Beauty Angel 

Special kuur van 6 
behandelingen, dan krijgt u 

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

voor thuisgebruik 

cadeau!

september

We zien  
je graag! 

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

BALLETJE SLAAN...
BIJ HET GROOTSTE TENNISCENTRUM VAN DE REGIO.

KIJK OP ONZE 
SITE NAAR ALLE 
MOGELIJKHEDEN 
IN ONS CENTRUM



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!

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

Marleen Biemans scoorde hoge ogen bij het 
tv-programma Topper gezocht bij SBS6. Met het 
spetterende optreden heeft ze haar welverdiende 
halve fi naleplek weten te veroveren.
Voor boekingen kijk op www.zangeresmarlyn.nl

wil zich graag 
 aan u v� rstellen
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   Marlyn
Zangeres Zangeres 
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   Marlyn
Zangeres 
   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn   Marlyn
Zangeres 
   Marlyn

Spe	 erend, swingend en interactief

Reeweg 78  |  Hendrik Ido Ambacht 
078 682 26 33  |  www.bloemenmetliefde.nl

Stoere, fleurige bloemen
en speciaal ontworpen boeketten
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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 



Plantageweg 4  Alblasserdam 
06 34932273

Bekijk ook eens onze 
Facebookpagina

Like en deel 
Mi’s Brocante!

Tijd om je huis 

weer eens te  

veranderen! 

Kom gezellig 
langs!
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DITJES/DATJES

 Yoga heeft als doel het verbinden van lichaam en geest
   door middel van de ademhaling.
  Maar één op de tien yogi’s kunnen hun benen in hun nek leggen.
  Door de fysieke yogahoudingen worden je spieren
 opgerekt en sterker gemaakt. Het is niet voor niets dat veel
  (top)sporters hun sport combineren met yoga.
  Wist je dat wij in één week net zoveel prikkels te
  verwerken krijgen als onze voorouders in hun hele leven?
  We hebben gemiddeld 85.000 gedachten per dag,
  waarvan 80% terugkerend is. Best vermoeiend...
  Het juiste moment om te ontspannen,
    is wanneer je er geen tijd voor hebt.

 Wereldwijd zijn er 300 miljoen mensen die yoga beoefenen.
  Doe je yogaoefeningen buiten in de natuur. Je ontspant 
 nog meer als je vogels hoort fl uiten of een beekje hoort stromen.



Like ons op 
www.facebook.com/DrechtstedenBruist

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!

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...
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Beauty & Nagelstudio Margriet introduceert de 
vriendinnenkorting!

Zijn jouw vriendinnen:
• altijd weg van jouw nagels?
• willen ze ook die verfrissende facial?
• zijn ze jaloers op jouw teennagels met gellak?
• kunnen ze ook wel een waxbeurtje gebruiken?

Dan is het de hoogste tijd om ze mee te nemen naar Beauty & Nagelstudio Margriet 
en gebruik te maken van de vriendinnenkorting, ook als je nog geen klant bent.

•  Neem jij 1 van je vriendinnen mee, dan ontvangen jullie allebei  
maar liefst 20% KORTING op de geplande behandeling. 

•  Neem jij 2 vriendinnen mee, dan ontvangen zij 20% KORTING en  
jij maar liefst 30% KORTING op de geplande behandeling. 

•  Neem jij 3 vriendinnen mee, dan ontvangen zij 20% KORTING en  
jij maar liefst 40% KORTING op de geplande behandeling. 

Dus voor jou geldt, hoe meer zielen hoe hoger de korting. 
Want voor wat hoort wat. 

Nagelstudio  |  Schoonheidssalon  |  Waxbar  |  Gellak op teennagels

Voor meer info en boekingen, stuur een pb of neem contact op via tel/app 
0622204790

5% EXTRA KORTING!
En kun jij deze advertentie van 
Bruist Drechtsteden laten zien? 
Dan profiteer je van nog eens 
5% extra korting, hoe leuk  
is dat?

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

Vriendinnen-
       korting!



Met zo’n veertig 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

Angsten overwinnen, 
zelfvertrouwen vergrotenzelfvertrouwen vergroten

JOLANDA VERBOOM

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

ANGSTIG WORDEN, TWIJFELEN AAN JEZELF, TWIJFELEN 
AAN ANDEREN, ONZEKER WORDEN, EIGENLIJK 

TWIJFELEN AAN ALLES EN DAARVAN WEER ANGSTIG 
WORDEN, HET GEBEURT. 12FLY BIEDT HULP ALS 

GEDRAGSSPECIALIST OM OOK DEZE  
KINDEREN TE LATEN VLIEGEN.

 



Enjoyce Beauty Care  |  Eigenaar: Joyce de Heer
Rechte Zandweg 1 Dordrecht  |  078-6161871 / 06-49387173
www.enjoycebeautycare.nl

Het verzorgen en mooi maken van mensen is wat Joyce de 
Heer het liefste doet. Vanuit deze ‘roeping’ opende zij acht 
jaar geleden haar eigen schoonheidssalon in Dordrecht: 
Enjoyce Beauty Care.

Een moment 
      voor jezelf

“Als kind wist ik het al: ik wilde schoonheidsspecialiste worden. Een droom die ik ook 
daadwerkelijk heb waargemaakt. In mijn salon kunnen zowel mannen als vrouwen 
terecht voor een breed scala aan behandelingen. Zo bied ik onder andere diverse 
ontspannende en verzorgende gezichtsbehandelingen en handverzorging, zet ik 
gelnagels en verzorg ik pedicurebehandelingen. Elke behandeling stem ik af op de 
persoon die ik voor me heb, met producten die het best bij hem of haar passen voor 
het mooiste resultaat.”



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



BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN AUGUSTUS!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

Jazz in de Gracht
17 t/m 19 augustus in Den Haag
Jazz in de Gracht vindt plaats op de 
grachten van Den Haag.

Ballonfi ësta Barneveld
22 t/m 25 augustus in Barneveld
Het ultieme ballonfeest. Met een 
spectaculair avondprogramma van 
17.30 - 23.00 uur.

‘t Preuvenemint
23 t/m 26 augustus in Maastricht
Vier dagen lang genieten van eten, 
wijn en muziek op het Vrijthof.

De Uitmarkt
24 t/m 26 augustus in Amsterdam
De nationale opening van het 
culturele seizoen.

Harlinger Visserijdagen
29 augustus t/m 1 september
Muziek en dans, kunst, gastronomie, 
markt, kermis, cultuur en sport.

Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian 
(Jane Fonda) geniet van haar leven als 
eeuwige vrijgezel. Sharon (Candice Bergen) 
verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren 
geleden. En het huwelijk van Carol (Mary 
Steenburgen) zit in een sleur. Het leven van 
de vier hartsvriendinnen zal nooit meer 
hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey 
in hun boekenclub lezen. Door nieuwe 
romances inspireren ze elkaar aan een nieuw 
hoofdstuk van hun leven te beginnen. 
Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu 
toe... Book Club gaat op 23 augustus in 
première.

FILMPJE KIJKEN
BOOK CLUB

BOEKJE LEZEN MAREIKE KRÜGEL
ZIE ME STAAN VAN MAREIKE KRÜGEL is 
een roman voor iedere vrouw die weleens 
verzucht of dit nou alles is. Wat moet je 
doen als je een knobbeltje in je borst vindt. 
Katharina wil nog graag één normaal 
weekend met haar gezin doorbrengen 
voordat ze het nieuws deelt. Maar op de 
een of andere manier is niets meer 
gewoon. Het helpt ook niet dat haar man 
dit weekend vanwege een bedrijfsfeestje 
niet naar huis komt. Katharina besluit 
iemand anders in vertrouwen te nemen. 
Wat begon als een gewone dag, eindigt in 
een emotioneel crescendo. 
ZIE ME STAAN van MAREIKE KRÜGEL 
is nu te koop voor € 18,99
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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 !! 

Amaliastraat 21c  Ridderkerk 
0180-396058 

info@kapsalonhaarwens.nl
www.kapsalonhaarwens.nl

Haar zoals
      je wenst...

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.

Haar Haar 
      je wenst



BOEZEMSTRAAT 188  ROTTERDAM   010-4148079   WWW.BRAZZO.NL

GENIET VAN EEN CULINAIRE 
TRAMRIT DOOR PRACHTIG 
ROTTERDAM 

Boek nu een culinaire rondrit (glas prosecco,  
4 gangen incl. wijn, water en koffie en bonbons). 
Terwijl u geniet van de heerlijkste gerechten 
glijdt de Skyline van Rotterdam aan u voorbij. 
Tijdens deze rondrit brengt u ook nog een  
bezoek aan het trammuseum. Verras 
uw geliefde of nodig vrienden uit.  
Voor boekingen webshop: 
www.brazzo.nl 

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. 

De Restaurant Tram
VOOR BRUIST 

LEZERS 
10% KORTING!  



26

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist 
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) 
welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 

Dat is

 handig!
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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.”
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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

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?

Lezersacties
Maak kans op
mooie prijzen Creëer

     en ontspanning
     in je leven

R us t

DRECHTSTEDEN AUGUSTUS 2018 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DRECHTSTEDENBRUIST.NL

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.



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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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

20%

20180710_Bruist augustus.indd   6 10-7-2018   17:26:45

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

DE SALE IS BEGONNEN 
Kom langs in onze SHOWROOM en profi teer 
nu van onze MOOIE SHOWROOMACTIES.

30%

40%

50%
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Willem Ruysplein 2-4 Zwijndrecht
078-6122425  www.aquafizz.nl

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

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

KOM 
LANGS VOOR 
EEN GOED 

ADVIES VAN 
RICHARD!

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

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
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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
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ZONDAG 12 T/M WOENSDAG 15 AUG  |  PASAR MALAM 2018
Indonesische markt die plaatsvindt rondom twee podia in de binnenstad (Statenplein en Sarisgang). 
Op deze podia treden muzikanten en exotische dansers op en worden belangrijke facetten van 
zowel de Indonesische als de Molukse cultuur breed weerspiegeld. Met meer dan 100 kramen met 
Oosterse producten, massages, readings en de lekkerste Indische maaltijden en snacks.
Zondag 13:00 - 20:30, maandag 12:00 - 20:30, dinsdag 12:00 - 20:30, woensdag 12:00 - 19:00

Ev
en

em
en

te
n DrechtstedenDrechtsteden

MAANDAG 13 AUG  |  19:30
PARKIES 2018-PARKIES POP
Muziekfestival in het Wantijpark dat op 
maandagavond wordt omgetoverd tot een 
gemoedelijk festivalterrein. Geniet van de 
gevarieerde muziek samen met vrienden en 
familie onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
Tijdens PARKIES POP alleen maar talent uit 
Dordrecht. Uit alle aanmeldingen worden 2 of 
3 bands geselecteerd die een breed publiek 
kunnen aanspreken en de zomerse vibes naar 
het park kunnen brengen. 
Wantijpark in Dordrecht

WOENSDAG 22 AUG
13:00 - 21:00
JAARMARKT 'S-GRAVENDEEL
Jaarlijkse markt tijdens de Feestweek 's 
Gravendeel. Ongeveer 200 kramen met 
verschillende artikelen. Ruim aanbod, denk 
onder andere aan kleding, cosmetica, 
woondecoratie en speelgoed. En nog veel 
meer! Uiteraard ook kramen met lekker eten en 
drinken. O.a. loempia’s, bara’s, churros, patat en 
hamburgers, koffie, fris etc.
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VVV Zuid Holland Zuid
Spuiboulevard 99 Dordrecht
0900-46 36 888
www.vvvdordrecht.nl

ZATERDAG 25 AUG  |  21:00 - 02:00
WE ALL LOVE THE WEEKEND OUTDOOR
Het eerste We All Love The Weekend Festival in de 
Hoeksche Waard is een feit! Wij vieren dit festival hartje 
zomer op het Vierwiekenplein te Oud-Beijerland. Dit met 
de beste lokale dj's en natuurlijk bekende Nederlandse 
artiesten. We All Love The Weekend Outdoor is een 
festival voor jong en oud! Natuurlijk moet je wel van een 
dansje houden!

We All Love The Weekend Outdoor
Vierwiekenplein Oud-Beijerland

Uitgelicht ’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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



Je bent bij ons echt buiten, midden in de natuur.
“Ontdek Brabant op z’n best... Groen gastvrij landleven!”

Millseweg 13  |  5437 NB BEERS
0485 31 64 36  | bgg 06 22 447 254

receptie@barendonk.nl | www.barendonk.nl

Het Grote Huis Ontdek het rijke herenboerenleven!
Dit statige voorhuis heeft plaats voor 10 tot 13 personen. 

Het huis is zeer ruim en door de historische accenten extra sfeervol. 

Hier geniet u met alle comfort van het plattelandsleven. 

De Vlaamsche Schuur Het Vlaamsch gevoel van thuiskomen
De gerestaureerde Vlaamsche Schuur heeft plaats voor groepen 

van 16 tot 22 personen. Deze accommodatie is geschikt voor 

mindervaliden, heeft een riante keuken én een relaxruimte met sauna. 

Het Koetshuis “Kom maar uit de bedstee, mijn liefste…” 
Het Koetshuis heeft plaats voor 8 volwassenen en 4 kinderen. 

Extra leuk voor kinderen: ze kunnen slapen in een heuse bedstee! 

Door het klassieke houtwerk en landelijke accenten is Het Koetshuis 

een knusse groepsaccommodatie. 

Het Paardement Stap in… en droom weg
Wist u dat u bij De Barendonk kunt slapen in een oude postkoets? 

Het Paardement is nét even anders: u slaapt boven de oude paardenstallen 

met prachtig uitzicht over het landgoed. Proef de sfeer van vroeger!

Landgoed de Barendonk, ten zuiden van 
Nijmegen in het Land van Cuijk, biedt u 

4 leuke groepsaccommodaties

Het Paardement

Het Koetshuis

Het Grote Huis

De Vlaamsche Schuur




