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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 BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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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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 
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e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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Bruisende lezer,

Het is november. De laatste sporen van de zomer laten we nu 
(helaas) toch echt achter ons en de dagen worden alsmaar korter. 
Dit komt natuurlijk doordat de wintertijd inmiddels is ingegaan en 
het daardoor steeds vroeger donker wordt.

Aan dit gegeven kunnen we helaas niet zoveel veranderen. Maar 
heb je daarnaast ook niet af en toe het idee dat je dagen steeds 
korter lijken doordat je zó veel moet? Niet alleen doordat je alle uren 
van de dag volplant, maar ook doordat we ons, tijdens een momentje 
voor onszelf, alsnog onrustig voelen. Onze hersenen zijn het niet 
meer gewend om niks te doen, waardoor we telkens weer op zoek 
gaan naar iets om onszelf bezig te houden. 

En dat terwijl zo’n moment van rust juist heel belangrijk is. Maar 
hoe laat je alles los en kom je echt tot rust? Je leest er meer over 
in deze nieuwste editie van Bruist.

Gelukkig hebben onze ondernemers ook deze maand een momentje 
van rust gepakt en tijd vrijgemaakt in hun overvolle schema om ons 
meer te vertellen over hun bruisende ondernemingen. Zo lees je in 
dit magazine meer over Küchen Treff Dordrecht en Enjoyce Beauty 
Care.

Heb jij ook behoefte aan een momentje van rust? Wij bieden de 
oplossing: sit back and relax, Bruist erbij en ontspannen maar!

Lea en Marcel Bossers
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Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie 
door te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf zodat 
je daarna weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

kom  jij echt tot rust?Hoe
Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks doen maar 
je telefoon blijft steeds trillen en je gedachten gaan van je 
belastingaangifte naar de strijk die er nog ligt. Dit zorgt ervoor 
dat we ons, tijdens een momentje voor onszelf, alsnog onrustig 
voelen. We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te doen. 
Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je even verveelt, 
krijg je de neiging om weer een nieuw dopamineshot - een 
beloning van gedrag - op te wekken door je e-mail of je 
Facebook te checken. 

TOCH IS HET HEEL BELANGRIJK OM REGELMATIG 
ECHT TOT RUST te komen. Maar hoe pak je dit nou aan? 
Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, misschien in je 
pauze, om heel even je ogen te sluiten en tijd in stilte door te 
brengen. Het sluiten van je ogen verbetert de kwaliteit van rust. 
Probeer het eens uit, het helpt echt. Blijft er tijdens zo’n 
rustmomentje van alles door je hoofd spoken? Om alle 
zorgen (tijdelijk) even uit te zetten, kun je drie minuten 
de tijd nemen om alle to-do’s op te schrijven. Door het 
opschrijven van deze dingen hoeft je hoofd er niet meer 

LAAT EVEN
ALLES  LOS!
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mee bezig te zijn, aangezien het allemaal op 
papier staat. Is één van je zorgen iets wat je 
niet op korte termijn kunt oplossen? Dan heeft 
het ook niet erg veel zin om er op dat moment 
over in te zitten. Klinkt logisch toch? 

PAK JOUW MOMENT
Weet je hoe vaak je even een momentje voor 
jezelf zou moeten nemen? Elke dag! Zorg 
ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan 
toe bent. Dat betekent telefoon, computer en 
televisie uit. Niet storen! Het is heel belangrijk 
dat je geest rust krijgt. Vijf minuten van stilte is 
effectiever dan dertig minuten voor de televisie 
zitten of je Facebookpagina checken.

EXTRA TIP Gebruik je telefoon helemaal niet 
meer in de slaapkamer, zodat je slaapkamer 
altijd een plek is waar jij tot rust komt. Je 
telefoon is namelijk een van de hoofdfactoren 
van dat onrustige gevoel dat jij constant hebt. 
En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie 
leiden. WIE WIL DAT NOU NIET?

BRUIST/BODY&MIND

kom  jij echt tot rust?
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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.”

Hoogwaardige en betaalbare keukens  
“Al snel kwamen we uit bij de Duitse inkooporganisatie KüchenTreff”, vult 
Berry aan. “Duitsland staat bekend om zijn hoogwaardige, duurzame en 
betaalbare keukenmerken. Veel Nederlanders hebben er zelfs een ritje naar 
Duitsland voor over. Met de komst van KüchenTreff blijft dat ritje je 
voortaan bespaard. Duitse kwaliteit is nu heel dichtbij.” Sander: “Een ander 
groot voordeel zijn de Duitse inkoopprijzen. Die liggen aanzienlijk lager dan 
in Nederland en dat voordeel vertalen we direct naar de klant. We hanteren 
dezelfde aantrekkelijke prijzen als onze oosterburen.” 

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.” 

Persoonlijk en gemoedelijk 
“Wie bij ons de showroom binnenstapt 
wordt niet overdonderd door snelle 
verkoopjongens”, vult Sander aan. 
“Natuurlijk zitten we hier om een keuken 
te verkopen, maar onze verkoopmethode 
is heel anders. We werken met een klein 
team en we hechten veel waarde aan 
een persoonlijke aanpak. Als klanten ons 
bellen, krijgen ze altijd Berry of mij aan 
de lijn en niet iemand van de 
klantenservice die niet eens weet wie hij 
of zij voor zich heeft. De klant krijgt bij 
ons alle ruimte om op zijn gemak een 
keuken uit te zoeken. Direct tekenen 
omdat je anders korting misloopt? 
Onzin! Bedrijven die met mega 
kortingen stunten rekenen standaard te 
veel. Daar doen we niet aan. De keukens 
in de showroom zijn allemaal voorzien 
van een duidelijke prijs. Zo houden we 
het kopen van een keuken leuk.”

Duitse kwaliteit 
Sinds 2017 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 
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BRUISENDE/ZAKEN

Mijlweg 55 B Dordrecht
078-6471886

www.kuechentreffdordrecht.nl

Duitse kwaliteit 

EEN KIJKJE IN DE 
KEUKEN(S) BIJ 
KÜCHENTREFF 
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FAMILY: YOU LOVE THEM
OR YOU HATE THEM

Iedereen heeft familie. Familie komt in alle 
soorten en maten, maar wat betekent familie? 
Om die vraag draait het van 13 oktober tot en 

met 3 maart 2019 bij de tentoonstelling ‘Familie’ 
in het Stedelijk Museum Schiedam. Zo’n twintig 

(internationale) hedendaagse kunstenaars 
ontwikkelden hun visie over geboorte,

opgroeien, huwelijk en afscheid.
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Groen
10

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 november’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99

Gemaakt van soepel 

canvas, stijlvol met 

subtiele details. 

Handig en
waterafstotend!

/LEZERSACTIE#1

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 
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KEEP IT GREEN 
Je weet vast wel dat het goed is om groene thee te drinken. 

Deze thee zit namelijk vol met antioxidanten, vitaminen 
en mineralen. Dit zorgt ervoor dat je minder snel ziek 

wordt. Cafeïnehoudende groene thee kan ook je middagdip 
verhelpen en stimuleert gewichtverlies. Dagelijks een 

groen kopje dan maar? Bredemeijer Bella Ronde,
€ 109,95  www.bredemeijer.nl

VEGAN GREEN 
Verfgebruik in ons interieur kan en moet milieubewuster. Vanuit 
deze overtuiging startte Christel van Bragt haar eigen verfl ijn: 

Amazona Krijtverf. De verf is ambachtelijk vervaardigd uit 
uitsluitend hoogwaardige, minerale bestanddelen en natuurlijke 

pigmenten. Dit maakt de krijtverf 100% natuurlijk, ‘vegan’ 
en daardoor uniek in Nederland. 

Amazona Krijtverf, kleur Evergreen, vanaf 0,75 liter,
€ 28,50  www.amazona.nl



Groen Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vriendenzodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 november’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een 
Princess Traveller Boston koffer t.w.v. € 99,99

De Boston koffer is een 
innovatieve koffer met een 
geïntegreerde paspoort-
en documentenhouder. 
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

 van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vriendenzodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je 

Princess Traveller Boston 

SHOPPING/NEWS

GREENIFY YOUR LIFE
Planten zuiveren de lucht, brengen geluk, dempen geluid en 

pimpen je interieur. Greenify your life snel en makkelijk met de 
green friends van www.plantsome.nl. Je koopt de plant(en) online 
en de volgende werkdag worden ze bezorgd. De ‘VerzorgingsApp’ 
zorgt dat de planten ook awesome blijven!  www.plantsome.nl 

GROEN,
GROENER, 
GROENST

In het interieur 
zien we al een 

tijdje opvallend veel 
groentinten. Groen 

toepassen in de badkamer 
kan makkelijk met bijvoorbeeld 

een plant of groene accessoires. Maar 
doe eens gek, en kies voor een groene 

opzetwastafel van Villeroy & Boch. 
Villeroy & Boch | Artis, 

verkrijgbaar in mint, sencha en cedar,
vanaf € 690,-  www.villeroy-boch.nl 
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Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

me
met rust

L aad

me
met rust

L aad

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.

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  |  06 18 11 56 72

Zangeres Marlyn is bekend van Topper Gezocht. 
Binnenkort staat zij weer te zingen in een nieuw  
TV-programma bij SBS6.

Voor boekingen kijk op www.zangeresmarlyn.nl

wil zich graag  
 aan u v�rstellen



13

Beauty & Nagelstudio Margriet introduceert 
een nieuwe behandeling!

Wilt u geen lange kunstnagels?
Maar zoekt u wel de ideale versteviging voor 
uw eigen nagels? Stop met zoeken! 

Beauty & Nagelstudio Margriet Dordrecht heeft voor u dé oplossing: 
De slick pour conversion set. Een dunne, sterke versteviging die zowel blank 
als met een gellak kleur naar keuze af te werken is. 
Dit product geeft de flexibiliteit van gel en de stevigheid van acryl en is daarom 
uitermate geschikt voor over uw eigen nagels. 

EN OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE KUNT U DEZE 
BEHANDELING BOEKEN MET € 5,- INTRODUCTIEKORTING. 

Nooit meer inscheuren, afbreken, bladderen of dubbelslaan met deze nieuwe 
methode. 

Afspraak inplannen? 
Bel of app naar 0622204790

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

Een nieuwe
   behandeling 



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!

www.veerplein.com



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
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Like ons op 
www.facebook.com/DrechtstedenBruist

Brederodehuis 5 Papendrecht  |  0786410411  |  www.jollygoodhair.nl

VOOR WIE DIK, MOOI EN 
LANG HAAR WIL!
Extensions nu € 25,- korting 
op een complete set voor een natuurlijk volume 
of verlenging van echt haar (vanaf € 199,-)!  
Bij inlevering van deze bon en geldig in november en december

VOOR WIE DIK, MOOI EN 
LANG HAAR WIL!
Extensions nu € 25,- korting
o
of verlenging van echt haar (vanaf € 199,-)! 
Bij inlevering van deze bon en geldig in november en december

Extension alleen op afspraak mogelijk!

       
 

 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 !! 
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DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te maken. Stap een 
halte eerder uit de bus en loop het laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, kan een dutje
  van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien erg kalmerend.
   Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
  Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
social media checken op je telefoon, maar je dag visualiseren.
  Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg ontspannende 
bezigheid. Kies voor een boek waar je blij of geïnspireerd van wordt.
  Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 



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

Ook voor 
al uw 

insecten-
horren

Kleding Webshop 

Speciale aanbieding in maat S t/m 5XL 
 

12 T-shirts met ronde hals v.a. € 32,95 
12 T-shirts met V-hals v.a. € 39,95 

verkoop@omnitex.nl      www.omnitex.nl     mobiel 06-22225288 

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
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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
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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.”





BRUISENDE/ZAKEN

Auto-onderdelen                          en meer...  PERSOONLIJK CONTACT EN EEN SNELLE 
SERVICE, DAT ZIJN SLECHTS TWEE VAN 
DE SPEERPUNTEN VAN XTRAPARTS 
AUTOMATERIALEN; EEN JONGE  
ONDERNEMING MET EEN ‘OUDE ZIEL’.

Aanbod
“XtraParts Automaterialen is een jonge onderneming met een oude ziel. 
Onze medewerkers zijn sinds jaar en dag bekend in de branche en bij 
de klanten, zowel in Dordrecht als ver daarbuiten. Met meer dan 25 jaar 
ervaring achter de balie weten wij de weg als geen ander en bieden wie  
u een one-stop-shop in auto-onderdelen en meer.”

Jong bedrijf
“XtraParts op zich bestaat pas sinds september 2015, maar is ontstaan 
vanuit een ander bedrijf waar een groot deel van ons team ook al werkte. 
Hoewel we als bedrijf dus nog zeer jong zijn, kunnen wij putten uit 
jarenlange ervaring – zo zitten mijn compagnon en ik al zo’n twintig jaar in 
de branche – waardoor wij niet alleen de producten kunnen verkopen, maar 
onze klanten ook perfect kunnen adviseren.”

“XtraParts is dé totaalleverancier 
waar je graag zaken mee doet”

Daltonstraat 7  3316 GD Dordrecht
Maandag t/m vrijdag 08:00u-18:00u

Zaterdag 08:30u-13:00u
Tel. 078-7 440 440  www.XtraParts.nl



Plantageweg 4  Alblasserdam 
06 34932273

Bekijk ook eens onze 
Facebookpagina

Like en deel 
Mi’s Brocante!

Maak het huis 

knus en sfeervol 

met mooie 

lampen, kaarsen 

en plaids



BINNEN/BUITEN

Girl schetst het leven van de 15-jarige Lara, 
wier grootste droom is om carrière te maken 
als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt 
tegen, want Lara is geboren als jongen. 
Echter, samen met haar vader en jonge 
broertje tracht ze de wereld te trotseren. Bij 
de wereldpremière tijdens het Filmfestival 
van Cannes werd de fi lm beloond met een 
minutenlang durende staande ovatie en 
sleepte Girl verschillende prijzen in de wacht. 
Vooral het acteerwerk van de jonge acteur 
Victor Polster maakte grote indruk.
Girl is vanaf 1 november te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
GIRL

 AGJE UIT
GLOW 
EINDHOVEN

D

GLOW is een gratis te bezoeken 
lichtkunstfestival in Eindhoven dat 
ieder jaar in november plaatsvindt. 
Dit jaar van 10 tot en met 17 
november alweer voor de 13e keer. 
GLOW is te omschrijven als een 
grote expositie in de openbare 
ruimte van Eindhoven met zo’n 35 
lichtkunstenaars uit binnen- en 
buitenland. De lichtkunstprojecten 
zijn met elkaar verbonden middels 
een looproute. Het thema voor 
2018 is Shadows & Light.
Kom naar Eindhoven en beleef hoe 
bij het vallen van de avond het 
straatbeeld van de stad verandert 
van kleur en vorm.
10 - 17 november 2018
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

BOEKJE LEZEN NIENKE GOTTENBOS
Je bent in verwachting, je kindje is net 
geboren of je hebt een gezellige kleuter om 
je heen rennen. Als je kinderen hebt, heb 
je ook huisdieren. Geen honden of katten, 
maar miljarden bacteriën! Ze leven in de 
oren, navel en vooral darmen van je kind. 
Je hebt ze zelf trouwens ook. Geen zorgen, 
jullie zijn niet vies. Deze jungle van 
bacteriën en andere micro-organismen is 
juist heel belangrijk en houdt jullie gezond. 
In dit boek lees je (van) alles over de 
bacteriën in de darmen van baby’s en 
kinderen en oorzaken en oplossingen voor 
het hele scala aan kinderpoepproblemen.
DE POEPDOKTER-JUNIOR van NIENKE 
GOTTENBOS is nu te koop voor € 23,95
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Less is more zou dan ook eigenlijk 
het uitgangspunt moeten zijn bij het 
inrichten van je slaapkamer. Heel leuk 
al die tierelantijntjes en bonte kleuren, 
maar bewaar die liever voor elders in je huis.

IN DE SLAAPKAMER raden we aan om 
voor koele kleuren als blauw, wit, grijs en 
groen te gaan. Ideaal voor de slaapkamer, 
want deze koele kleuren zullen je in een 
rustgevende sfeer brengen. Iets te saai naar 
jouw zin? Je kunt de boel natuurlijk altijd 
opfl euren met bijvoorbeeld kussens met wat 
meer kleur of een kleurrijk kleedje voor naast 
je bed. Dat voelt meteen heerlijk zacht en 
warm aan de voeten wanneer je ’s ochtends 
je bed uitstapt.

LICHT is ook een belangrijk element in je 
slaapkamer. Een lamp die het hele vertrek 
goed verlicht, is natuurlijk altijd handig, 
maar zorg daarnaast ook voor wat dimbaar 
sfeerlicht. Bijvoorbeeld in de vorm van 
leeslampjes op je nachtkastjes, voor als je 
’s avonds nog even een boek wilt lezen, 

Heerlijk slapen in een                van rust 

It’s wintertime! Het wordt steeds vroeger donker, waardoor de nachten 
langer lijken en je meer en meer behoefte krijgt om heerlijk te 
cocoonen in je warme bed. Wel zo fi jn als je slaapkamer dan echt 
een oase van rust is waar jij optimaal kunt ontspannen.

RUST IN JE SLAAPKAMER ZORGT
VOOR  RUST IN JE HOOFD  EN DUS 
OOK VOOR EEN UITGERUST LICHAAM

maar dan wel varianten die dimbaar zijn 
zodat je er ook een rustgevende (en wellicht 
romantische) sfeer mee kunt creëren.

ULTIEME COCOONPLEK Het bed an 
sich is natuurlijk het belangrijkste 
meubelstuk in de hele kamer. Dat dit 
heerlijk moet liggen, spreekt voor zich. 
Maar als je er echt de ultieme cocoonplek 
van wilt maken, betekent dit ook dat je er 
comfortabel moet kunnen zitten om in alle 
rust een boek te lezen, een kopje thee te 
drinken of waar je ook maar behoefte aan 
hebt. Met een aantal zachte kussens bereik 
je vrij eenvoudig dit doel. Maar let op: gooi 
je bed dan weer niet te vol met kussens, die 
liggen alleen maar in de weg op het 
moment dat je wilt gaan slapen.

EEN OPGERUIMDE SLAAPKAMER 
zorgt ook voor meer rust. Laat je 
kledingstukken dus niet overal slingeren, 
maar doe deze meteen in de wasmand
of in je kledingkast en ruim ook andere 
rondslingerende ‘troep’ meteen op.

BRUIST/WONEN

Heerlijk slapen in een                van rust oase
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1. Hand Cream van Grown Alchemist, € 39,-  www.skins.nl
2. Coconut Milk Shampoo van Mauï Moisture, € 12,99,  verkrijgbaar bij onafhankelijke drogisterijen 

3. Ultimate Day Oil van Living Natre, € 25,95  www.livingnature.nl 
4. Cire Trudon - Noël 2018 - Odeurs d’Egypte Gyzeh, € 75,-  www.debijenkorf.nl

 5. Pure Eco Bamboo Soothing Gel, € 15,-  www.boozyshop.nl

Met de                   van...Met de                   van...Met de                   van...Met de                   van...groentjes

1
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2
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BEAUTY/NEWS

We willen weten wat we op onze huid 
aanbrengen en worden ons steeds meer 
bewust van de heilzame werking van natuurlijke 
ingrediënten. Deze producten zijn dan wel 
groen, maar echt geen groentjes meer. 

6. Smooth Sugar Scrub Zuiverend van l’Oréal Paris, € 12,99  www.loreal-paris.nl 
7. Kure Bazaar Cuticule Oil, € 38,- ,www.shizo.nl   8. Pore Control van Clarins, € 55,-  www.clarins.nl

9. Coconut Pulling van BLOOMR, € 29,95  www.bloomrstore.nl
10. Skin Natural Face Care Set van Klapp, € 15,90  www.klapp-cosmetics.com

11. Tandpasta Villa Noacarlina van Lebon, € 18,50  www.cosmania.nl

Met de                   van...jMet de                   van...Met de                   van...Met de                   van...jMet de                   van...Met de                   van...tMet de                   van...jMet de                   van...tMet de                   van...Met de                   van...Met de                   van...tMet de                   van...jMet de                   van...tMet de                   van...groentjes
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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?
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.



Enkele reviews van onze leerlingen:
Robin uit ‘s-Gravendeel: Prima begeleiding, eerlijke 
beoordelingen. Meewerkend bij het maken van afspraken.
Gianni uit Papendrecht: Rustige rijinstructeur die goede 
begeleiding en vertrouwen geeft!
Nick uit Dordrecht: Fijn bedrijf met fijne instructeurs. Ze doen 
er alles aan om jou te laten slagen. Af en toe wel eens wat 
streng, maar dat is alleen maar goed!
Mathijs uit Papendrecht: Altijd alles goed en geduldig uitgelegd, 
de tijd genomen om alles te behandelen. Ook alle zwakke 
punten genoeg besproken om daar extra aan te werken.

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.”



VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Adverteren werkt niet?
 

Ons wordt vaak de vraag gesteld: “Werkt adverteren bij 
jullie?” Een vraag die begrijpelijk, maar niet altijd 
makkelijk te beantwoorden is.

Inmiddels bestaat Nederland Bruist meer dan 12,5 jaar, waarvan Marcel ruim 
tien jaar eigenaar is. In die 12,5 jaar zijn we gegroeid van één maandelijkse 
editie naar 33 edities en we groeien nog steeds door! Dit jaar zijn we gestart 
met Ibiza Bruist, Prinsenbeek Bruist en zijn we begonnen met de opstart van 
Marbella Bruist en Best/Oirschot Bruist. In sommige regio’s zoals Oisterwijk 
Bruist, ‘s-Hertogenbosch Bruist en Tilburg Bruist hebben we een 
advertentiestop gehad. Meer dan 72 pagina’s kunnen we niet laten drukken 
op de Bruist manier.

Je hebt tegenwoordig een heleboel manieren om te adverteren. Social media, 
online, kranten, huis-aan-huiskranten, folders, magazines en natuurlijk de 
magazines van Bruist. Dus ja, adverteren werkt! Echter is daarmee de vraag 
nog niet beantwoord.
 
Want wat werkt nu? 
Volgens ons is het heel belangrijk dat je de kern van je boodschap helder hebt 
en dat je die dan herhaalt. Het gaat er niet zozeer om waar je adverteert, de 
manier waarop je jouw bedrijf presenteert is veel belangrijker. Daarnaast is 
het ook belangrijk dat je actief betrokken bent bij je advertentie beleid. Dus 
de boodschap die je uitdraagt, bepaalt meer dan waar je adverteert. 

Wil je eens sparren over de manier waarop je adverteert en meer inzicht 
krijgen in mogelijkheden om het anders te doen? Neem dan contact met 
ons op. Eén van onze media-adviseurs maakt graag een afspraak met je.  

Kortom, wij bruisen al en we zoeken ondernemers die ook op een 
bruisende manier willen adverteren. Meer weten? Bel 076-7115340

Lea en Marcel Bossers
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een enorm 
succes.

De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen.

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig 
geen taboe meer. Wil je ook verschillende 
producten uitproberen die Christian en 
Anastasia ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een spannend cadeau om te 
geven en te krijgen! Met deze 10-delige set 
kunnen jullie samen een begin maken aan 
een spannend bondage avontuur...

www.rooieoortjessexshop.nl



Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig 
geen taboe meer. Wil je ook verschillende 
producten uitproberen die Christian en 
Anastasia ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een spannend cadeau om te 
geven en te krijgen! Met deze 10-delige set 
kunnen jullie samen een begin maken aan 
een spannend bondage avontuur...

www.rooieoortjessexshop.nl
33



34

ZATERDAG 10 NOVEMBER 22:00 
LATE NIGHT: ZOUTMUS - KUIKENS VAN 
BETON 
Na succesvolle optredens op het 
zomertheaterfestival De Parade gaan de 
vijf mannen van Zoutmus de theaters in. In 
dit komische muziekspektakel volgen de 
absurdistische scènes elkaar in moordend 
tempo op. Zoutmus transformeert bijvoorbeeld 
moeiteloos van een strakke funk & rockband 
naar een komische scene van een ridder zonder 
mobiel bereik. Een onvoorspelbare trip. Geen 
boodschap, geen rode draad. Wel een bijna 
magische belevenis. 
Schouwburg Kunstmin Dordrecht 
www.kunstmin.nl

ZATERDAG 10 NOVEMBER 20:00
NAJAARSCONCERT DOOR SERENADE 
Vocaal ensemble Serenade o.l.v. Mariet 
Kaasschieter. M.m.v. Marinke Visser, cello; 
David van Ooijen, luit; Rien Donkersloot, orgel. 
Programma o.a.: - Lamento d'Arianna van 
Claudio Monteverdi (1567-1643) - Musicalische 
Exequien SWV.279-281 van Heinrich Schütz 
(1585-1672) Laurentiuskerk te Mijnsheerenland, 
toegang gratis Ev
en

em
en

te
n DrechtstedenDrechtsteden ZATERDAG 10 NOVEMBER 10:00 - 16:00  

PONYMARKT 2.0
Deze najaarseditie staat in het teken van 
'Cowboys en Indianen'. Er wordt geen 
paardenhandel meer gedreven. Behalve kramen 
op het gebied van cadeaus, etenswaren, mode, 
accessoires en specialiteiten, valt er nog veel 
méér te beleven.

Er zijn de hele dag optredens op het podium 
en Clow Cees en Ben de Banjoman komen 
ook. Er worden spelletjes georganiseerd 
voor de jeugd t/m 11 jaar onder begeleiding 
van Scouting Puttershoek. Ga uit je dak op 
het kermisterrein, waar vanaf donderdag als 
vanouds kermisattracties voor jong en oud te 
vinden zijn.
Locatie Puttershoek

ZATERDAG 17 NOVEMBER 12:00 
INTOCHT SINTERKLAAS DORDRECHT 2018
Feestelijk onthaal van Sinterklaas en zijn Pieten 
in de Wolwevershaven door de burgemeester 
van Dordrecht. Na de ontvangst maakt de Sint 
met zijn gevolg nog een rondrit door de stad 
(rond 12.45 uur). 
Route: Nieuwe Haven, 
Engelenburgerkade, 
Grote Kerksplein, 
Groenmarkt, Wijnstraat, 
Scheffersplein (rond  
13.20 uur). Later in 
de middag komen 
Sinterklaas en zijn 
Pieten in winkelcentrum 
Crabbehof aan. 
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VVV Zuid Holland Zuid
Spuiboulevard 99 Dordrecht
0900-46 36 888
www.vvvdordrecht.nl

10 NOVEMBER START 
ODE AAN DE SYNODE

Op 10 november is Koning 
Willem-Alexander aanwezig bij 
de start van Ode aan de Synode, 
waarbij stil wordt gestaan bij het 
feit dat de Synode van Dordrecht 
400 jaar geleden plaatsvond. Gedurende een half 
jaar vinden rond dit thema diverse activiteiten plaats 
in de oudste stad van Holland. Na de opening in de 
Augustijnenkerk zet de Koning op het plein van het Hof 
van Nederland symbolisch een robotarm in werking die 
gedurende negen maanden de Statenbijbel kalligrafeert. 
Aansluitend bezoekt de koning het Dordrechts Museum. 

Op het plein voor Het Hof van Nederland staat een 
project van het Duitse kunstenaarscollectief robotlab. In 
negen maanden tijd zal een industriële robot non-stop 
de Statenbijbel uitschrijven. Net als een monnik in 
het scriptorium tekent de robot de kalligrafische lijnen 
met hoge precisie. Deze installatie is voor het eerst in 
Nederland te zien en is dag en nacht vrij te bezichtigen.
Vóór en tijdens de Ode aan de Synode zijn er vele 
activiteiten, evenementen en exposities in Dordrecht.
Kijk op www.synode400.nl voor meer informatie.

Uitgelicht
ZATERDAG 24 NOV 2018  |  20:00 - 01:00
U2 BY IN THE NAME OF
In The Name Of is meezingen met With Or Without You, 
Where The Streets Have No Name, Vertigo en Sunday Bloody 
Sunday en vele andere tophits van deze Irish heroes.
De band staat garant voor een ultiem muzikaal aanstekelijk 
U2 avontuur en houdt van de enorme interactie en chemie 
die tijdens een optreden ontstaat.

Deze editie met voorprogramma dat wordt verzorgd door 
Indigo Winges, een heerlijke coverband met Mike Ott bekend 
van the voice in De Endachtshoeve Zuid-Beijerland
Kaartverkoop via www.nowonlinetickets.nl
Kosten: 15,00

ZONDAG 28 NOVEMBER 14:00 
SINTERKLAASFEEST
Gezellige middag met Sinterklaas en zijn pieten. Rond 14.00 

wordt de goedheiligman 
verwacht en er zal zeker 
een uur lang gezongen 
en gedanst worden. 
En daarna krijgen alle 
kinderen natuurlijk een 
cadeautje!  
De Lindenhoeve 
Oud-Beijerland



De raambekleding die veelzijdig en stijlvol is. U overdag privacy
biedt en toch transparant is. En bovenal ook nog eens zonwerend!




