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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 Nederland Bruist - Annemiek Jansen
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

win

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. ©2019 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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Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine XtraParts en  
Body Stress release Didi Visscher. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat
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SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad
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Strong Accuservice

maakt deel uit van

XtraParts Automaterialen.

De derde generatie 

sinds 1924 van 

The Strong Accuverkoop 

houdt zich dagelijks bezig 

met het adviseren en de 

verkoop van accu’s voor de 

transport, scheepvaart, 

pleziervaart, landbouw, 

tweewielers en 

automotive sector.

Indien u op zoek bent naar

kwaliteit, service en een

goed advies, kom dan naar

The Strong Accuverkoop.

Red jouw accu 
     het deze winter?

Daltonstraat 7 (Industrieterrein Dortse Kil I) Dordrecht

078-6 812 168  |  www.thestrongaccu.nl

Wij zijn leverancier van de merken Platinum,  
Panther, Cellpower, Dynac en Optima.
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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 

u een one-stop-shop in 

auto-onderdelen en meer. 

Daltonstraat 7 Dordrecht 

078-7 440 440 

www.XtraParts.nu

Maandag t/m vrijdag 

08:00 - 18:00u 

Zaterdag 

08:30 - 13:00u

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 
beschikt iedereen achter de balie over 
minimaal twintig jaar ervaring –
waardoor wij niet alleen de producten
kunnen verkopen, maar onze klanten ook
perfect kunnen adviseren. Persoonlijk 
contact en een snelle service met meer 
dan zeven bezorgauto’s, dat zijn slechts 
twee van de speerpunten van XtraParts 
Automaterialen; een jonge onderneming 
met een ‘oude ziel’.
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1



must haves

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 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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1 doos/6 zakjes 

Winterse
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www.damendrukkers.nl
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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 in een 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 06-22204790

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

Een nieuwe
   behandeling 

www.damendrukkers.nl
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HET WERKT!

Body Stress 
Release 
(BSR)

En zo kwam ik op de site van Body Stress Release 
terecht. Ik dacht: baat het niet, schaadt het niet.  
En ik heb een afspraak gemaakt. 

Het was heel bijzonder met iedere keer een andere 
ervaring in mijn lichaam. De ene keer na de 
behandeling had ik echt super veel hoofdpijn, de 
andere keer was ik heel moe. Of het gebeurde dat  
ik echt alle spanningen eruit voelde vloeien. 

Maar na een aantal behandelingen merkte ik echt 
resultaat met minder pijn in mijn schouder, wat ik echt 
al geruime tijd niet had gehad. Ik heb er echt zoveel 
baat bij gehad. In het begin ging ik iedere week en  
nu nog één keer per maand. 
En ik ga dan zeer relaxed naar huis. Het blijft steeds 
een bijzondere ervaring wat het met je lichaam doet  
en hoe het voelt.

Na drie spuiten in mijn schouder te hebben 
gekregen voor een slijmbeursontsteking en 
nog steeds nul resultaat, ben ik aan het 
googelen gegaan.

Didi Visscher
Rozenhof 33 Dordrecht
06-51473172 
www.bsrdidivisscher.nl

Body Stress 
Release 
(BSR)

“Ik heb er echt zoveel 
baat bij gehad!”

MIJN ERVARING BIJ/DIDI VISSCHER

Monique Sebrechts is geholpen aan haar pijnlijke 
schouder bij Body Stress Release Didi Visscher



Like ons op 
www.facebook.com/DrechtstedenBruist

Brederodehuis 5 Papendrecht  |  0786410411  |  www.jollygoodhair.nl

20% KORTING OP 1 ARTIKEL
Bij inlevering van deze bon krijgt u 
20% KORTING OP 1 ARTIKEL UIT ONZE WINKEL.
Onze afdeling winkel bestaat uit verkoop van o.a. haarverf, waterstof,  
permanentvloeistof, blondeerpoeder, tondeuses, föhns, tangen en scharen.
Daarnaast hebben wij de complete verzorging en finishing lijn van Fudge. 

Bij inlevering van deze bon en geldig in januari en februari 2019

20% KORTING OP 1 ARTIKEL
Bij inlevering van deze bon krijgt u 
20% KORTING OP 1 ARTIKEL UIT ONZE WINKEL.
Onze afdeling winkel bestaat uit verkoop van o.a. haarverf, waterstof, 
permanentvloeistof, blondeerpoeder, tondeuses, föhns, tangen en scharen.
Daarnaast hebben wij de complete verzorging en finishing lijn van Fudge.

Bij inlevering van deze bon en geldig in januari en februari 2019

       
 

 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

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigst voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  ‘Ik zal heel mijn leven van je houden’.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.



Beleef  het bakkersvak bij

Meester Patissier en 
Meester Boulanger 

Robèrt van Beckhoven 
is bekend van 

tv-programma’s als
Heel Holland Bakt 

en beroemd om zijn 
brood en patisserie. 
In zijn open bakkerij 
met winkel, cursus-
lokaal en restaurant

in de voormalige 
leerfabriek in 

Oisterwijk, laat hij je 
alle aspecten van het 
bakkersvak beleven. 

Zien, ruiken, proeven, 
ervaren en genieten!

Robert JE ZIT NIET STIL: EEN GROEIEND 
BEDRIJF IN OISTERWIJK, MEERDERE 
BAKBOEKEN EN EEN ROL ALS JURYLID 
IN VERSCHILLENDE TV-PROGRAMMA’S. 
EN ER IS NOG MEER NIEUWS… 
Klopt, we gaan de grenzen van Brabant over! 
Eind 2018 openden we al een kiosk met to-go-
producten in Leidschendam en in de loop van 
2019 volgt daar ook nog een grote open bakkerij. 
Net als bij ons moederbedrijf in Oisterwijk, 
kunnen mensen hier straks al onze producten 
kopen en door grote glazen wanden zien hoe 
onze bakkers alles op ambachtelijke wijze 
maken. 

EN JE STAAT IN HET THEATER MET
EEN ‘THEATRALE FOODEXPERIENCE’? 
Ja, maar wel echt als bakker hoor. Zie het 
als een kennismaking met ons familiebedrijf 
op locatie, waarbij er natuurlijk ook van alles 
te proeven valt! We raden het publiek dan ook 
aan om van tevoren geen al te grote maaltijd 
te nuttigen...

BRUISENDE/BN’ers

Beleef  het bakkersvak bij
WAT VIND JE NU HET LEUKST VAN ALLES? Mijn kennis en 
liefde voor het vak delen met iedereen die dat maar leuk vindt. En 
de zo diverse manieren waarop we dat in ons bedrijf met z’n allen 
doen. In de bakkerij krijgen mensen letterlijk een kijkje achter de 
schermen, in mijn magazine Meesterlijk deel ik vier keer per jaar 
de lekkerste seizoensrecepten en tijdens onze cursussen leren 
zowel professionals als thuisbakkers op toegankelijke wijze meer 
over het vak. Zo hebben we nu ook een themacursus waarin we 
aan de slag gaan met mijn favoriete opdrachten van dit seizoen van 
Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN
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Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN



www.veerplein.com

Balance My Life  |  Constantijn Huygenslaan 43 Papendrecht 
06 53 58 53 19  |  mirjam@balancemylife.nl

Herstel bij stress- en burn-outklachten 
begint bij Balance my life!

Effectieve en professionele coaching gericht op duurzaam herstel
Gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning, veerkracht, een  
positieve mindset en zo min mogelijk stress zijn allemaal factoren die een 
positieve invloed hebben op het vinden van de juiste balans in jouw werk en 
privéleven om weer krachtig, ontspannen en gelukkig te worden.
www.balancemylife.nl/stress-burnout
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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 
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

 AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

D

Kom op de Nationale Tulpendag 
ook naar de opening van het 
tulpenseizoen. Op de Dam in 
Amsterdam vindt de offi ciële aftrap 
van het tulpenseizoen plaats, 
georganiseerd door Nederlandse 
tulpenkwekers. In een speciaal 
aangelegde pluktuin op de Dam 
kan iedereen gratis tulpen plukken. 
Met deze feestelijke actie barst het 
tulpenseizoen los. Naast de 
pluktuin zijn er talloze verrassingen 
en acties. Er zijn meer dan duizend 
tulpen in alle kleuren van de 
regenboog die vanuit Nederlandse 
veilingen wereldwijd de weg naar 
de vaas vinden. De tulp is daarom 
een echt visitekaartje van Holland.
19 januari 2019
www.tulpentijd.nl

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT
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Eric de Boon, eigenaar 
06 - 11374929  |  info@lavizon.nl  06 - 11374929  |  info@lavizon.nl  

Ook voor 
al uw 

insecten-
horren

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
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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 weleens 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.”

Ook voor 
al uw 

insecten-
horren
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrown.nl
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.nl 
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.nl

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en

5
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winter
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BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.nl
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.nl
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.nl
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www.lancome.nl
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winter
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PAPENDRECHT
Loes Healthy Local Food
Kapsalon Jolly Good Hair

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?

Bruisende
 stad Rotterdam

BN’er Robèrt
van Beckhoven

Gelukkig
2019

Een

DRECHTSTEDEN JANUARI 2019 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.
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LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijf

EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.

lief
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Meestal geldt wel: hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger 
je ticket. Wanneer vluchten in bepaalde periodes niet 
vol raken, kunnen de prijzen korter voor vertrek wel-
eens zakken. Check zeker ook het vertrekken vanaf 
Brussel, Amsterdam of Düsseldorf. De meeste vluchten 
gaan naar de internationale luchthaven, maar er zijn 
dikwijls voordelige vluchten naar Sanford, wat maar 
veertig minuutjes rijden is van Orlando.

Orlando is dé pretparkhoofdstad van de wereld - ook al krijgt de stad meer concurrentie van 
Dubai en Abu Dhabi - en zeker een must do voor alle achtbaan- en pretpark liefhebbers. 
Hierbij enkele bruisende tips, ondanks dat de ultieme reis voor iedereen verschillend is.

tanken is nog steeds erg goedkoop in de V.S. Reken wel 
de parkinggelden van de pretparken bij je reisbudget. 
Als je in een Disney Hotel verblijft, heb je geen auto 
nodig, omdat het vervoer tussen de Disneyparken heel 
goed geregeld is. 

Vrijwel alle pretparken liggen aan de zuidkant van 
Orlando. Boek je verblijf het liefst in het gebied rond 
Kissimmee, de 192 (een grote straat vol restaurants, 
hotels en shoppingcentra) en International Drive (met 
nog meer restaurants, SeaWorld en Universal). Je hebt 
themahotels, luxe resorts en klassieke motels in alle 
prijsklassen. Voor vijftig euro per nacht slaap je al in een 

Daar aangekomen, kun je het beste een auto huren. De 
afstanden zijn behoorlijk groot en het netwerk van de bussen 
is niet optimaal. Huur je auto al op voorhand en zorg dat hij 
goed verzekerd is, liefst zonder ‘eigen risico’, zodat je de 
eerste euro’s schade niet zelf moet ophoesten. Een auto 
huren is niet duur (vanaf 160 euro voor een week) en 

Orlando
speciaal voor

BRUIST/REIZEN

prima driesterrenhotel. 
Ook hier geldt weer: goed 
vergelijken. Grote reis-
organisaties hebben mooie 
prijzen dankzij hun grote 
volume-inkoop. Verblijf je 
langer dan een week, 
dan is het leuk om een 
townhome of villa met 
privézwembad te huren. 
Dat is meestal goedkoper 
dan een hotel, maar ligt wel 
verder weg van de parken. 

EEN MUST
VOOR 
ACHTBAAN-
LIEFHEBBERS

Voor je parkbezoeken is het belangrijk om op voorhand
te plannen welke parken je wanneer gaat bezoeken. 
Er bestaan allerlei passen waarbij je heel wat entree-
gelden kunt besparen en je hoeft dan niet aan 
te schuiven aan de kassa. 

De beste tijd om naar Orlando te reizen, is in het voor- 
en najaar. In de zomermaanden ligt de dagtemperatuur 
gemiddeld tussen 27 en 32 graden, met ‘s avonds een 
korte, fi kse regenbui. Van oktober tot mei zijn de dag-
temperaturen lager en aangenamer. Kijk op de websites 
van de verschillende parken zeker naar de kalenders met 
verwachte drukte, zodat je teleurstelling kan vermijden.

speciaal voor pretparkliefhebbers
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Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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Masters of LXRY 2018
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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

B&B de Zinken Gieter, Steenovenweg 6, Bergen op Zoom  

info@benbdezinkengieter.nl  |  www. benbdezinkengieter.nl

Kom tot rust in  

Bed & Breakfast  
De Zinken Gieter 

 

Het ademen van de Brabantse Wal en Zuider 

Waterlinie, de geuren van frisse weides met al hun 

mooie glooiingen en landelijke uitstraling.  

Dichtbij onze B&B liggen mooie wandel-,  
mountainbike- en ruitteroutes door de bossen.  

Op loop- en fietsafstand kunt u cultuur opsnuiven in 
de historische binnenstad van Bergen op Zoom.      
B&B voor 2 personen met veel privacy, mogelijkheid 

tot paardenstalling.

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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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

Jonker Fransstraat 101A, Rotterdam  |  010-4136697   
info@hetgarenrijk.nl  |  www.hetgarenrijk.nl

Jouw speciaalzaak
voor brei-, haak- en 

borduurbenodigheden.
Cursussen en workshops. 



Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
•  Preventief onderhoud
 (riool/dakgoten)
•  Inspecties en reparaties
•  Ad-Hoc en/of regieopdrachten

Voor woningbouwverenigingen 
overheid - bedrijven - partners  
VvE's en particulieren 

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599
www.tostotaal.nl

 Wij danken
al onze klanten

voor de samenwerking 
in 2018 en wensen 

iedereen een geweldig 

2019!




