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COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Mirjam Kuus
THEMA'S Annemiek Jansen - Maaike van Helmond
TEKSTEN BZ Ron van Kuijk en Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

CONTACT DRECHTSTEDEN BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

 Like ons op Facebook.com/drechtstedenbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

 Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Drechtsteden Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Hoe dat komt? In veel gevallen doordat je meteen weer veel te veel 
ballen hoog probeert te houden: je werk, je familie, je huis, je vrienden 
en alles wat daarbij komt kijken. En vaak levert dit alles tezamen niets 
anders op dan stress. Zonde, want je was juist zo ontspannen door die 
vakantie. Stop dus met het proberen om al die ballen hoog te houden. 
Hoe je dat doet, lees je verderop in dit magazine. Maar één ding mag 
duidelijk zijn: stel je prioriteiten niet verkeerd en bewaak je energie.

Rust, Routine en Regelmaat zijn wat dat betreft dan ook de 
belangrijkste drie rrr’en. Dus pak je moment van rust door de routine 
in te bouwen om regelmatig even door dit magazine te bladeren.
Sla het magazine open en lees behalve het artikel over die 
‘jongleerkunsten’ ook de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als Banden XL De Baronie en Verkeersschool 
Waardenburg die je vertellen waar zij hun prioriteiten leggen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Het is alweer september, wat gaat de tijd toch snel. Na een aantal 
supermooie maanden waarin veel mensen genoten van een 
welverdiende vakantie, is inmiddels voor de meesten het ‘gewone 
leven’ weer aangebroken. En hoe... Soms lijkt het net of je helemaal 
geen vakantie hebt gehad als je weer wordt opgeslokt door de 
ratrace van alledag.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



Hoe houd je deze ballen allemaal hoog? Het enige juiste antwoord 
hierop is NIET. Stop met het proberen om al die ballen hoog te 
houden. Dit is namelijk onmogelijk zonder eraan onderdoor te gaan. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ballen hooghouden kan 
iedereen best lang volhouden, maar ballen laten vallen is de kunst.

JE HEBT TWEE KEUZES. Je gaat op deze manier door en de 
kans is groot dat je een burn-out krijgt, waardoor je geen enkele bal 
meer hooghoudt. Of je laat een aantal ballen vallen om weer in 
balans te komen en te blijven. Bruist adviseert mogelijkheid twee. 

DE KUNST ZIT HEM IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN. Werk alleen met de ballen die ertoe doen. Gooi 
de rest naar anderen, leg ze op tafel of laat ze gewoon vallen. Het is 
belangrijk om je af te vragen wat je doel is. Wanneer je dit weet, 
kun je een hoop ballen - taken - laten vallen, omdat ze niet 
bijdragen aan dat doel. Kijk ook eens kritisch naar je planning. 
Moet alles meteen gebeuren of zijn er taken die je uit kunt stellen? 
De ervaring is dat uitgestelde taken achteraf niet belangrijk blijken 
en alsnog afvallen.

BRUIST/BODY&MIND

Alle
ZO DOE JE DAT
ballen
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Kom je na het schrappen van minder belangrijke 
dingen nog steeds tijd te kort, accepteer dan dat je niet 
alles zelf kunt doen. Je zult taken uit handen moeten 
geven, hoe moeilijk dit ook is. Geef een ander de kans 
om te laten zien dat hij of zij deze taak net zo goed (of 
misschien zelfs wel beter) kan als jijzelf.

STRESS WERKT VERSLAVEND. De adrenaline die 
ontstaat door stress geeft je een goed gevoel. Wanneer 
dit daalt, ga jij je rusteloos voelen en zoek je weer naar 
prikkels die je dat goede gevoel geven. Doordat je niet 
voldoende rust krijgt, zal dit je uiteindelijk opbreken. 
Kick af van deze verslaving door meer rust te creëren. 
In het begin zal dit moeilijk zijn en voel je je erg 
onrustig. Uiteindelijk went je lichaam aan de lagere 
adrenalinespiegel, waardoor je meer rust gaat vinden. 
Door altijd je doel voor ogen te houden, weet je welke 
taken belangrijk zijn en welke niet. Het afronden van 
een taak geeft een positief gevoel en energie die je 
vervolgens in een nieuw project weer kunt gebruiken.

hooghouden

Na een lange zomer met veel vrije dagen en weinig moeten, begint het ‘gewone’ leven weer. 
Je drukke baan, het huis, je partner, de familie en de grote vriendenkring vragen weer jouw 
aandacht. Je hebt meteen weer veel ballen hoog te houden. Weet je niet meer hoe je dit voor 
elkaar moet krijgen, geeft het stress en wil je hier graag iets aan doen? Bruist geeft tips.ballen

HET LATEN VALLEN VAN BALLEN   
 VEREIST MOED.  HEB JIJ HET LEF  OM 
EEN LEUK, RELAXED LEVEN TE LEIDEN?
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Hét adres voor 
RIJLES

Al sinds 1954 een begrip in de 
regio: Verkeersschool 
Waardenburg. Een kleinschalige 
rijschool waar persoonlijk 
contact en flexibiliteit voorop 
staan en het slagingspercentage 
maar liefst 50% boven het 
gemiddelde in de regio 
Drechtsteden ligt. Chantal van 
Waardenburg vertelt...
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“AANGESLOTEN BIJ DE BOVAG, DUS 
EEN STUKJE EXTRA ZEKERHEID 

VOOR ONZE LEERLINGEN”

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

FAMILIEBEDRIJF
“De grootouders van mijn man zijn dit bedrijf al in 1954 
begonnen en sindsdien is het altijd in de familie gebleven. 
Mijn schoonmoeder heeft hier zelfs nog les gegeven. 
Momenteel is de oom van mijn man nog eigenaar van de 
Verkeersschool, maar de bedoeling is dat wij deze geleidelijk 
in zijn geheel over gaan nemen. Onze kracht als familiebedrijf 
is dat we het bewust kleinschalig houden, zodat al onze 
leerlingen de persoonlijke aandacht krijgen die ze verdienen.”

HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
“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. Dat komt doordat wij nog 
echt les geven zoals we het vak ooit geleerd hebben. Streng 
waar nodig, maar rechtvaardig en met een tikkeltje humor. 
We werken heel bewust met leskaarten waarop alle 
vaardigheden nauwkeurig worden bijgehouden. Zo is meteen 
inzichtelijk wat een leerling al beheerst.”

PERSOONLIJK CONTACT
“Het leuke van onze lange geschiedenis is dat verschillende 
generaties uit dezelfde families hier hun rijbewijs hebben 
gehaald. Dat schept toch een soort band en geeft vertrouwen. 
We hechten sowieso veel belang aan persoonlijk contact met 
onze leerlingen en doen voor iedereen even hard ons best om 
hem of haar goed en veilig te leren rijden. Neem eens een 
kijkje op onze website of informeer naar de mogelijkheden als 
je op zoek bent naar een goede en betrouwbare rijschool.”

“MET JE PINPAS BETALEN IS 
MOGELIJK IN ONZE AUTO”
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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 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

voor je  interieur
GO WILD

Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle 
fever in huis. Het merk brengt happiness 

in het interieur met exclusieve kaarten, posters en 
wallpaper collecties. Het eigenzinnige, botanische 

en moderne behang is dé eyecatcher in huis. 
Prijs vanaf € 27,50 per m²

www.creativelabamsterdam.com

Juweeltjes

WE WOUD LOVE 
TO SAY HELLO 
WOUD Design geeft met haar 
meubels en woonaccessoires 
een verfrissende 
Scandinavische look aan 
je inrichting. Het nieuwe 
Deense designmerk werkt 
samen met verschillende 
(opkomende) designers en 
creëert hiermee een unieke 
en brede collectie meubels, 
woonaccessoires en textiel.  
www.woud.dk

 van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 
Of stuur je gegevens

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

Maak kans op
Les Georgettes Pink Gold 

Honeycomb Medium Cuff 

en een Pink Ibiza ring
samen t.w.v. € 138,-
Les Georgettes van Altesse

is een innovatief juwelen-

concept met verwisselbare 

gekleurde banden.

www.lesgeorgettes.com/nl
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voor je  interieur

TIJDLOZE ALLURE
De nieuwe badkamercollectie ‘Antheus’ van 

Villeroy & Boch ademt één en al Art Deco uit. Geïnspireerd 
door het Bauhaus Design laat designer Christian Haas 

zien hoe een strak en functioneel lijnenspel goed tot zijn 
recht komt. Uiteraard met het comfort van nu. 

www.villeroy-boch.com

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat 

extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies 

voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 

krijtverf van Amazona. De enige 
100% biologische afbreekbare 

krijtverf in Nederland. 
Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50

www.amazona.nl

Juweeltjes

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten 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 september’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Wielerkoffer in de kleuren van LottoNL-Jumbo wielerteam
t.w.v. € 79,99
Lichtgewicht trolley systeem,
ABS met shark skin, dit helpt 
beschadigingen aan uw koffer 
te voorkomen.

Verkrijgbaar bij Blokker
www.princesstraveller.com

win
 van Nederland Bruisten 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 

Wielerkoffer in de kleuren van 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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Balance My Life  |  Constantijn Huygenslaan 43 Papendrecht 
06 53 58 53 19  |  mirjam@balancemylife.nl

6 weekse workshop Mindfulness & Compassie

Moe van alle ballen in de lucht houden?
Op vakantie geweest maar nog steeds weinig energie, teveel stress en blijf je piekeren, heb je lichamelijke klachten als 
hoofdpijn, nek- en schouderpijn? Mindfulness helpt je om stress te verlichten en rust in je hoofd, je lijf en leven te  
krijgen en meer te genieten, wat na onze praktische workshop eenvoudig toe te passen is in je dagelijkse leven. 

Op een no-nonsensemanier maak je kennis met de grondbeginselen van mindfulness en 
compassie en ga je aan de slag met ontspanningsoefeningen, meditaties, visualisaties en 
onderwerpen als o.a. grenzen stellen, acceptatie en loslaten, (zelf)compassie en kracht, 
geluk en dankbaarheid, patronen in ons doen, denken en voelen.
Voor data en andere informatie: kijk op mijn Facebookpagina Balance My life

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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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 



Buitendijk 101, Rotterdam  |  010 - 483 33 85
info@dierencrematie.nl
www.dierencrematie.nl

COLUMN/MAJESTA

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

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 of 
boosheid. Met uw hulvraag kunt u 
terecht bij VOSJE kindercoach.

3335 VJ ZWIJNDRECHT 

 zijn!
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Buitendijk 101, Rotterdam  |  010 - 483 33 85
info@dierencrematie.nl
www.dierencrematie.nl

COLUMN/MAJESTA



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!

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
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DITJES/DATJES

 Alle ballen hooghouden lukt niet met slechts 2 handen!
    Als je 100 keer zegt dat je het druk hebt,
   wordt het natuurlijk ook niet rustig.
 Het ‘altijd druk hebben’ wordt gezien als succesvol.
  Druk zijn is een krachtig statussymbool geworden.
Stel je prioriteiten niet verkeerd. Bewaak je energie,
 tijd, humeur en gezondheid, want dat zijn belangrijke zaken.
 Het is geen kunst om ballen te vinden om hoog te houden.
  De kunst zit hem in het laten vallen.
   Gun jezelf 20 minuten niks op een dag.
 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.



Nederlands grootste in gebruikte banden en velgen

Banden XL  |  Vierlinghstraat 56 Dordrecht  |  076 5938055  |  info@bandenxl.nl  |  www.bandenxl.nl

RUIM 2.000 
ORIGINELE 
VELGENSETS 
OP VOORRAAD!

BRUISENDE/ZAKEN
Met een voorraad van ruim 75.000 gebruikte banden bieden wij meer 
keuze dan ooit. Wij leveren en monteren gebruikte en nieuwe banden. 
Daarmee zijn wij uw nieuwe bandenspecialist in de regio.

VELGENSETS OP VOORRAAD
Met meer dan 2.000 gebruikte velgensets op voorraad, in onze 
vestigingen in Breda en Dordrecht, vind je gegarandeerd wat 
je zoekt. Wij hebben veelal gebruikte, originele, lichtmetalen 
velgen voor de premium merken, zoals Audi, BMW en 
Mercedes.

Maar natuurlijk kan je ook voor alle andere merken bij ons 
terecht. Het assortiment nieuwe velgen waar u uit kunt kiezen, 
is van de hoogste kwaliteit en voldoet aan strenge eisen.

UITLIJNEN 
Laat onze specialisten uw auto vakkundig 3D-uitlijnen. Wij 
doen dit vanuit beide lialen met daarvoor speciaal opgeleide 
monteurs.

ACCESSOIRES
Bij Banden XL vind je ook allerlei accessoires op 
het gebied van: TPMS-sensoren, bouten, spacers 
en centreerringen. We helpen je bovendien met 
advies en montage.

ANDERE VOORDELEN VAN BANDEN XL OP EEN 
RIJTJE: 
* Gegarandeerde profi eldiepte
* Alle merken en maten
*  75.000 nieuwe en gebruikte banden tegen scherpe 

prijzen op voorraad

TIP
Banden XL levert diverse banden in zowel nieuwe, 
als gebruikte kwaliteit. 

Kijk op 
bandenxl.nl 

voor alle 
informatie!
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* Gegarandeerde profi eldiepte
* Alle merken en maten
*  75.000 nieuwe en gebruikte banden tegen scherpe 

prijzen op voorraad

TIP
Banden XL levert diverse banden in zowel nieuwe, 
als gebruikte kwaliteit. 

Kijk op 
bandenxl.nl 

voor alle 
informatie!

19



PROBLEMEN MET JE COMPUTER OF LAPTOP? 
COMPUMAUS VERHELPT DEZE GRAAG. OOK VOOR COMPUTERS 

EN LAPTOPS TEGEN EEN ZEER VOORDELIGE PRIJS.

www.veerplein.com

Eric de Boon, eigenaar 
06 - 11374929  |  info@lavizon.nl  06 - 11374929  |  info@lavizon.nl  

Ook voor 
al uw 

insecten-
horren



Ook voor 
al uw 

insecten-
horren

       
 

 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 !! 

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...



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

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

WINTERBAAN 
HUREN?

KIJK OP ONZE 
WEBSITE VOOR DE 

BESCHIKBARE
UREN/DAGEN



BINNEN/BUITEN

Aan de vooravond van haar vijfenveertigste 
verjaardag is Doris Doorenbos (Tjitske 
Reidinga), een gescheiden vrouw met twee 
kinderen, op een dood punt aanbeland. 
Terwijl de mensen om haar heen carrière 
maken en drukke, volwassen levens leiden, 
is er van Doris’ eigen dromen maar weinig 
terechtgekomen... 
Gemaakt onder de creatieve leiding van Will 
Koopman (Gooische Vrouwen en Divorce), 
scenarioschrijfster Roos Ouwehand en 
regisseur Albert Jan van Rees.
Doris is vanaf 20 september te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
DORIS

 AGJE UIT
NEDERLANDS
FILM FESTIVAL

D

VAN 27 SEPTEMBER TOT EN MET 
5 OKTOBER vindt de 38e editie 
plaats van het Nederlands Film 
Festival. Tien dagen lang is Utrecht 
de fi lmhoofdstad van Nederland 
waar de Nederlandse fi lm het 
erepodium krijgt dat het verdient. 
Films van kort tot lang, van 
arthouse tot mainstream, van 
analoog tot digitaal. Speelfi lms, 
documentaires, animaties, korte 
fi lms en televisiedrama’s voor jong 
en oud. Naast honderden fi lms 
organiseert het festival ook 
talkshows, seminars en discussies. 
Hoogtepunt is de avond waarop 
de felbegeerde Gouden Kalveren 
worden uitgereikt.
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.fi lmfestival.nl

BOEKJE LEZEN OVER PUBERS
Een verfrissend boek met openhartige, 
komische en herkenbare verhalen over 
zowel het geploeter als het plezier van het 
dagelijkse gezinsleven met kinderen en 
pubers. Geen adviesboek over opvoeden, 
maar gewoon een hart onder de riem voor 
ouders die het soms ook even niet meer 
weten. Inspiratie putte de auteur uit haar 
eigen ervaringen, waar ze openhartig over 
heeft geschreven. Over het geploeter, maar 
ook over het geluk en het plezier. Ouders 
van kinderen in de tienerleeftijd vinden er 
ongetwijfeld herkenning in! Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

JE KRIJGT ER ZO VEEL VOOR TERUG - Openhartige verhalen van een 
moeder over haar gezin met pubers - van Esther Leijten-Kupers is nu te koop 
voor € 19,50 via bol.com en www.boekscout.nl
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NOORDERLICHT IS
EEN LICHTFENOMEEN 
DAT OPTREEDT 
BIJ HELDER WEER 
IN DE DONKERE NACHT

OnvergetelijkLapland

BRUIST/REIZEN

Lapland is de benaming voor een gebied in Noord-Scandinavië dat 
zich grotendeels boven de noordpoolcirkel bevindt. Deze regio strekt 
zich uit van Rusland, over Finland en Zweden, tot in Noorwegen.

Lapland is één van de weinige plaatsen op onze 
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk en 
onaangetast is. In deze ongetemde wildernis 
heersen een rust en stilte die we eigenlijk niet 
meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan 
ruimte nodigt uit voor een avontuurlijke tocht in 
de eenzaamheid van dit wondermooie 
sneeuwlandschap. Winters Lapland betekent 
ook onvergetelijke witte vlaktes en met een 
beetje geluk het ervaren van het noorderlicht.

In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse 
bevolkingsgroep van Noord-Europa. De Sámi 
spreken hun eigen taal en hebben hun eigen 
kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 
eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun 
tradities in ere, zoals de kleurrijke kleder dracht, 
de rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. Het 
absolute hoogtepunt van een Laplandreis is 
natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 
uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Lapland
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BRUIST/REIZEN

Lapland is de benaming voor een gebied in Noord-Scandinavië dat 
zich grotendeels boven de noordpoolcirkel bevindt. Deze regio strekt 
zich uit van Rusland, over Finland en Zweden, tot in Noorwegen.

Lapland is één van de weinige plaatsen op onze 
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk en 
onaangetast is. In deze ongetemde wildernis 
heersen een rust en stilte die we eigenlijk niet 
meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan 
ruimte nodigt uit voor een avontuurlijke tocht in 
de eenzaamheid van dit wondermooie 
sneeuwlandschap. Winters Lapland betekent 
ook onvergetelijke witte vlaktes en met een 
beetje geluk het ervaren van het noorderlicht.

In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse 
bevolkingsgroep van Noord-Europa. De Sámi 
spreken hun eigen taal en hebben hun eigen 
kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 
eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun 
tradities in ere, zoals de kleurrijke kleder dracht, 
de rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. Het 
absolute hoogtepunt van een Laplandreis is 
natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 
uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Lapland



26

Te
ks

t e
n 

pr
od

uc
tie

: I
ng

rid
 B

ur
ge

r f
or

 c
ol

or
st

or
ie

s.
nl

1. Coconut Water Hydration Oil van OGX, € 10,99  www.ogxhair.nl
2. NIVEA SUN UV Face Moisture Mousse SPF 50+, € 13,49  www.nivea.nl

3. La Vie est Belle limited edition Lady in Pink van Lancôme, € 99,-  www.lancome.nl 
4. Rouge Pur Couture The Slim van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

5. Lancaster Tan Maximizer Regenerating Milky Gel After Sun for face and body van Lancaster, € 31,-  www.lancaster.nl

Heerlijk Nazomeren
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Kon het maar eeuwig zomer zijn! Maar dat 
gaat helaas niet. We kunnen natuurlijk wel 
met de leukste producten het zomergevoel 
wat langer vasthouden. En dat nazomeren; 
dat mag hééééél lang duren!

6. Ice Watch, € 99,-  www.ice-watch.com  
  7. Acqua Aromatica Spray Profumo di Energia van Collistar, € 48,49  www.collistar.nl

8. Kallas Hat van Barts, € 34,99  www.barts.eu
9. Terracotta Sous Les Palmiers van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl

10. Born to Run Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 51,-  www.iciparisxl.nl

Nazomeren
9

10

86

7
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BEAUTY/NEWS

Kon het maar eeuwig zomer zijn! Maar dat 
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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
 Like & Share

       Heb jij  het lef
om relaxed te 

DRECHTSTEDEN SEPTEMBER 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! 



HOROSCOOP/SEPTEMBER

Weegschaal 23-09/22-10
Maak je niet te veel zorgen, 
er komt vanzelf een oplossing 
voor het probleem dat je al 
heel lang meedraagt. Houd 
je niet in, het initiatief zal uit 
jezelf moeten komen.
  
Schorpioen 23-10/22-11
Een maand vol met 
zelfvertrouwen. Je legt 
meer contacten met andere 
mensen, je voelt je gelukkig 
en dat straal je ook uit. 
Bezoek je favoriete 
restaurant. Er is niets mis 
mee om terug te gaan naar 
een goede plek. 

Boogschutter 23-11/21-12
De dingen die deze maand 
gebeuren kunnen interessant 
zijn. Leer hiervan, het is 
goed om dit mee te nemen 
voor in de toekomst. Het is 
tijd om je kleding uit te 
zoeken, je kast wordt nu 
echt veel te vol. 

Steenbok 22-12/20-01
Laat je emoties even 
achterwege en gebruik je 
gezond verstand. Een 
evenwichtige levensstijl, dat 
is wat je nu nodig hebt. 
Werk eerst alle problemen 
weg die echt belangrijk zijn.

Waterman 21-01/19-02
Wees deze maand eens 
tevreden met wat je al hebt, 
Waterman. En je kunt ook 
blij zijn met wat je niet hebt!

Vissen 20-02/20-03 
Ga eens af op je gevoel, vaak 
is het misleidend om voor 
een andere oplossing te 
kiezen in een bepaalde 
situatie, maar ga er eens 
vanuit dat je gevoel goed zit!

Ram 21-03/20-04
September brengt positieve 
energie voor de Ram. Ook al 
is deze maand heel goed 
voor de liefde, vergeet je 
familie en vrienden niet.

Stier 21-04/20-05
Je hebt deze maand geen 
last van stress. Neem goede 
beslissingen die te maken 

hebben met je toekomst. 
Maak een wandeling, maar 
deze keer buiten de stad, in 
de natuur.

Tweelingen 21-05/20-06
Stel geen doelen waarvan je 
weet dat ze niet te bereiken 
zijn, dit zorgt voor stress en 
frustratie. Daarnaast krijg je 
iets te horen waardoor er een 
last van je schouders valt.

Kreeft 21-06/22-07
Bereid je plannen goed voor 
en zet alles op alles om je 
doel te bereiken. Je bent veel 
sterker dan je zelf denkt. 

Leeuw 23-07/22-08
Je gaat een sportieve maand 
tegemoet. Na lang wachten 
ben je er eindelijk toch aan 
begonnen. Verder komt er 
iets leuks op je pad.

H O R O S C O O PMAAGD 23-08/22-09

Deze maand krijg je een hoop 

duidelijkheid. Je gaat heel veel 

achter je laten en er valt een enorme 

last van je schouders. 

Brederodehuis 5 Papendrecht  |  0786410411  |  www.jollygoodhair.nl

KRULLEN ZIJN WEER 
HELEMAAL HOT!
Natuurlijke krul, makkelijk te onderhouden.

Nu € 10,00 korting 
op uw PERMANENTBEHANDELING  
bij inlevering van deze bon!
Geldig in september/oktober

Maak tijdig je afspraak!
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HOROSCOOP/SEPTEMBER

Weegschaal 23-09/22-10
Maak je niet te veel zorgen, 
er komt vanzelf een oplossing 
voor het probleem dat je al 
heel lang meedraagt. Houd 
je niet in, het initiatief zal uit 
jezelf moeten komen.
  
Schorpioen 23-10/22-11
Een maand vol met 
zelfvertrouwen. Je legt 
meer contacten met andere 
mensen, je voelt je gelukkig 
en dat straal je ook uit. 
Bezoek je favoriete 
restaurant. Er is niets mis 
mee om terug te gaan naar 
een goede plek. 

Boogschutter 23-11/21-12
De dingen die deze maand 
gebeuren kunnen interessant 
zijn. Leer hiervan, het is 
goed om dit mee te nemen 
voor in de toekomst. Het is 
tijd om je kleding uit te 
zoeken, je kast wordt nu 
echt veel te vol. 

Steenbok 22-12/20-01
Laat je emoties even 
achterwege en gebruik je 
gezond verstand. Een 
evenwichtige levensstijl, dat 
is wat je nu nodig hebt. 
Werk eerst alle problemen 
weg die echt belangrijk zijn.

Waterman 21-01/19-02
Wees deze maand eens 
tevreden met wat je al hebt, 
Waterman. En je kunt ook 
blij zijn met wat je niet hebt!

Vissen 20-02/20-03 
Ga eens af op je gevoel, vaak 
is het misleidend om voor 
een andere oplossing te 
kiezen in een bepaalde 
situatie, maar ga er eens 
vanuit dat je gevoel goed zit!

Ram 21-03/20-04
September brengt positieve 
energie voor de Ram. Ook al 
is deze maand heel goed 
voor de liefde, vergeet je 
familie en vrienden niet.

Stier 21-04/20-05
Je hebt deze maand geen 
last van stress. Neem goede 
beslissingen die te maken 

hebben met je toekomst. 
Maak een wandeling, maar 
deze keer buiten de stad, in 
de natuur.

Tweelingen 21-05/20-06
Stel geen doelen waarvan je 
weet dat ze niet te bereiken 
zijn, dit zorgt voor stress en 
frustratie. Daarnaast krijg je 
iets te horen waardoor er een 
last van je schouders valt.

Kreeft 21-06/22-07
Bereid je plannen goed voor 
en zet alles op alles om je 
doel te bereiken. Je bent veel 
sterker dan je zelf denkt. 

Leeuw 23-07/22-08
Je gaat een sportieve maand 
tegemoet. Na lang wachten 
ben je er eindelijk toch aan 
begonnen. Verder komt er 
iets leuks op je pad.

H O R O S C O O PMAAGD 23-08/22-09

Deze maand krijg je een hoop 

duidelijkheid. Je gaat heel veel 

achter je laten en er valt een enorme 

last van je schouders. 

Het Wapen van AlblasserdamHet Wapen van AlblasserdamHet Wapen van Alblasserdam

HET WAPEN VAN ALBLASSERDAM 
IS MEER DAN EEN PLEK WAAR JE 

KUNT ETEN, DRINKEN EN 
SLAPEN. HET IS EEN PLEK WAAR 

JE JE EEN BEETJE THUIS  
KUNT VOELEN.  

Het grand café fungeert als hart van de zaak. Iedereen is welkom  
om te genieten van een hapje of een drankje, waarbij de prijs-
kwaliteitverhouding prima in orde is. Goed eten en drinken hoeft 
volgens het Wapen van Alblasserdam niet duur te zijn. In de 
zomermaanden is het extra genieten. Dan gaat het terras aan de 
jachthaven van Alblasserdam open. Deze prachtige plek wordt 
regelmatig gebruikt als uitvalsbasis voor een bezoek aan het 
molengebied van Kinderdijk of om even uit te puffen na een  
fietstocht door de schitterende omgeving.

Ook voor het organiseren van een huwelijk, bedrijfsfeest, receptie  
of vergadering is Het Wapen de ideale locatie. Dankzij de flexibele 
instelling en de vele extra faciliteiten is er voor iedere wens een 
passende oplossing te vinden. Een feest valt of staat natuurlijk met de 
juiste aankleding en lekkere hapjes en drankjes. Dit kunt u met een 
gerust hart aan Het Wapen van Alblasserdam overlaten, zodat u alleen 
maar hoeft te genieten van uw gasten.

Check onze site:
www.wapenvanalblasser

dam.nl Het Wapen van Alblasserdam
Dam 24, Alblasserdam
T. 078-6914711
www.wapenvanalblasserdam.nl

Maak tijdig je afspraak!



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 haar spetterende 
optreden heeft ze een welverdiende 
halvefinaleplek weten te veroveren.

Voor boekingen kijk op 
www.zangeresmarlyn.nl
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Spe	erend, swingend en interactief

Waar kan je in september
     Marlyn zien optreden?

ZATERDAG 1 SEPTEMBER
LIFESTYLE AAN DE MAAS
Een complete beleving voor al uw zintuigen 

van 10.00 tot 17.00 uur aan het Maasplein  

in Zwijndrecht!

U kunt genieten van workshops en shoppen  

bij de vele stands op het gebied van beauty, 

fashion, gardening, living, food & drinks.

www.facebook.com/Lifestyle.aan.de.Maas/

MEER MARLYN?
Kijk op mijn website onder het kopje 

Openbaar evenement waar ik de  

komende tijd nog meer optreed!

ZONDAG 23 SEPTEMBER
DA'S LEUK - SCHIEDAM
Op 23 september organiseert Da's Leuk 

wederom een modeshow. 

Zavor Coffee Experience Schiedam 

Hoogstraat 91 Schiedam

www.zavorcoffee.nl  

De middag start om 13.00 en duurt  

tot ca. 17.00 uur.  www.dasleukschiedam.nl

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
MILLER & MONROE - OUD BEIJERLAND
MODESHOW
Millen & Monroe geeft modeshows om 

11.00 en 14.30 uur tijdens de jaar- en  

streekmarkt van Oud-Beijerland

www.millerandmonroe.com

Zie ik je daar?
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VRIJDAG 7 SEPTEMBER 17:00 - 00:30  |  DUTCHGLOW
Het gezelligste feestje van de Hoeksche Waard keert in 2018 weer terug naar Recreatieoord 
Binnenmaas. Op Dutchglow 2018 zing en swing je luidkeels mee met alle toppers van Nederlandse 
bodem. Of ben jij in de 90’s area te vinden? Waar je helemaal los kunt op de leukste, lekkerste en 
meest foute hits uit de nineties.

Met een drankje in je ene hand en je beste vriend(in), leukste buur, liefste collega of 
een interessante onbekende in de ander, wordt het gegarandeerd een supergezellige 
zwoele zomeravond om nooit te vergeten! 
www.dutchglow.nl

Ev
en

em
en

te
n DrechtstedenDrechtsteden

MAANDAG 10 T/M ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 
HAVENFESTIVAL 2018
Jaarlijks festival met muziek, toneel, poppenkast, 
vlottenrace, clubkasrun, film, taptoe, gondelvaart en 
braderie. www.havenfestival-alblasserdam.nl
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VVV Zuid Holland Zuid
Spuiboulevard 99 Dordrecht
0900-46 36 888
www.vvvdordrecht.nl

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 SEPTEMBER 
OPEN MONUMENTENDAGEN 2018
Dordrecht is met ruim duizend monumenten een echte 
monumentenstad. De historische binnenstad met haar 
schilderachtige straten spreekt al tot ieders verbeelding. 
Wat speelde zich hier vroeger allemaal af? Maar tijdens 
de Open Monumentendagen ziet en hoort u juist ook 
wat er áchter deze mooie gevels schuilt. Door het grote 
aantal panden dat haar deuren openstelt, ervaart u de 
rijke geschiedenis aan den lijve. Tot leven gebracht door 
de verhalen van de trotse eigenaren, historici en vele 
vrijwilligers.

Niet alleen staan de deuren wagenwijd voor u open, 
er worden ook speciale activiteiten georganiseerd, 
vaak inspelend op het thema van de landelijke 
Open Monumentendagen ‘In Europa’. Oriënteer u 

voordat u op pad gaat 
op het programma. 
Sommige activiteiten 
en openstellingen zijn 
alleen zaterdag, andere 
uitsluitend op zondag. Alle 
deelnemende panden zijn 
gratis te bezoeken.

Uitgelicht

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018  |  21:00 - 03:00

BACK TO THE 80'S - 90'S
Avond vol met muziek uit de jaren '80 en de '90'. Dit keer 
komt de band uit het noorden weer op bezoek: DEADLINE! 
Ook zullen dit maal onze eigen dj's tussen de band door 
draaien. Verwacht échte 80’s en 90’s muziek en niets anders!
Ook willen we het deze editie extra speciaal maken door 
jullie als bezoekers aan te moedigen in 80’s/90’s style 
gekleed te komen! Niks is gek genoeg! Wij zullen zorgen 
voor de bijpassende aankleding van de zaal én natuurlijk het 
barpersoneel.

Leeftijd: 21+
Prijs: € 13,- in de voorverkoop, € 17,- aan de deur
Dresscode (niet verplicht, maar wel leuk): 80’s/90’s style
 
WAAR KAN IK TICKETS KOPEN?
Tickets kunt u online kopen via onze webshop,  
www.alcazarevents.com/shop



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!




