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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

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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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Body Boutique 
en Enjoyce Beauty Care. Zij geven je maar al te graag een kijkje in 
hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 
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BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.



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

Krommedijk 51 Dordrecht
www.harryskapsalon.nl
Heren: 078 - 614 26 88

Krommedijk 51
3312 CD Dordrecht

www.harryskapsalon.nl Dames T 078 - 647 27 37

Heren   T 078 - 614 26 88

Tevens in onze webshop: 

Het uitgebreide stylingassortiment 
American Crew.
Geniet van de American Crew Crèmes 
met een langdurig resultaat.

Welkom heren! 

Naast (letterlijk) de damessalon is er 
ook een prachtige herensalon waar 
mensen met passie werken. En dat 
in een geweldige ambiance. 
Maar bovenal staan service en 
kwaliteit bij ons op nummer 1. 
We heten u van harte welkom! 
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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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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win



trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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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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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



       
 

 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 !! 

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

nemen voor 
elke klant. 

Dames, heren 
en kinderen, 
iedereen is 

welkom!

Dames, heren 

Het team: Carla van der Wilt, Deborah Leonard 

en Denise Jenkinson

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

078-7 440 440 

www.XtraParts.nu

Maandag t/m vrijdag 

08:00 - 18:00u 

Zaterdag 

08:30 - 13:00u

Redt 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.

Redt jouw 
     het deze winter?

Dynac en Optima.

Redt jouw accu
     het deze winter?

Wij zijn leverancier van de merken 
Platinum, Panther, Cellpower, 



 Overheerlijke
       massages
ontspanningsmassage, sportmassage 

en hotstonemassage

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

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

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

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!



BODY BOUTIQUE

Afslanken zonder hongergevoel
NewFigure biedt u een dieet aan met een unieke werking, 
zodat u zonder hongergevoel kunt afslanken. Uw spiermassa 
wordt niet aangetast. U wilt immers afslanken zonder zorgen 
en toch gezond blijven eten. 

Bij NewFigure kunnen we iedereen begeleiden met afvallen, 
van licht overgewicht tot obesitas. Wij maken een programma 
op maat! Uw persoonlijke voedingscoach bespreekt met u 
hoeveel weken er nodig zullen zijn om uw streefgewicht te 
behalen zodat het hele afslanktraject inzichtelijk gemaakt 
wordt. Uiteraard kunnen er factoren zijn waardoor u sneller  
of langzamer zult afslanken.

Om u volledig van dienst te zijn hebben we tevens op 
onze website een webshop ingericht voor producten van 
NewFigure.

www.bodyboutique.nl/webshop

MEER WETEN?  KIJK OP  WWW.BODYBOUTIQUE.NL of bel voor  een afspraak  06-47136864

NewFigure Dordrecht
Gezonde voeding aangevuld met 
amino voedingssupplementen

Body Boutique is nu ook met het 
NewFigure dieet gestart om nog 

meer variatie aan te bieden in 
gezond en veilig afvallen.

NewFigure is een afslankmethode 
van gezond eten in combinatie 

met amino voedingsupplementen. 
Daarbij gebruikt u ook de Total 

Body Cleanse, een kruiden/
mineralenpreparaat dat het afvallen 

ondersteunt.

AANBIEDING:
CRYOLIPOLYSE

3 BEHANDELINGEN
NORMAAL € 600,-

NU € 250,-
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Definitief ontharen
Ontharen met de nieuwste IPL / SHR technologie
Beauty-Tech werkt als een van de eerste specialisten met de nieuwe 
SHR technologie. SHR staat voor Super Hair Removal. Door het unieke 

Ultra VPL systeem bevat elke flits een reeks 
micropulsen. De absorptie van warmte wordt 
vele malen beter gecontroleerd dan bij de 
oudere IPL technologie. Oververhitting van de 
omliggende huid wordt hierdoor vermeden en 
alle energie komt effectief in het haarzakje. 

Een groot voordeel van deze nieuwe technologie ten opzichte van 
oudere IPL methodes is dat meer verschillende huid- en haartypen, 
zoals bijvoorbeeld de donkere huid, behandeld kunnen worden. Daarbij 
voelt u bij deze nieuwe methode nóg minder van het flitsen en duren de 
behandelingen korter!

Hyaluron pen
De nieuwe age-loving treatment zonder naald!
Met de hyaluron pen kunnen we meerdere zones aanpakken en 
behandelen. Zo is de hyaluron pen perfect voor het natuurlijk opvullen 

van de lippen en rimpels! Hyaluronzuur is 
een lichaamseigen stof welke de huid soepel 
en elastisch houdt, maar in de loop der jaren 
neemt deze af. De hyaluron pen is zonder 
naald en wordt op de huid geplaats waar we 
het hyaluron inschieten met een luchtdruk pen. 

De UltraShape Power 
De complete oplossing voor niet-invasieve body contouring.
Als antwoord op de groeiende vraag naar vetverwijdering zonder operatie 
bieden wij de UltraShape Power aan. Een veilig, pijnloze behandeling 

en alternatief voor liposuctie. Het is een 
lunchpauze behandeling en zal - afhankelijk 
van de grootte van het te behandelen gebied - 
tussen de 1 en 2 uur duren.

Balsa 165, Dordrecht  
06-47136864

www.bodyboutique.nl

Go For Results

Body Boutique is een beauty- 
en afslanksalon die houdt van 

een professionele aanpak. 
Wij zijn gespecialiseerd in 

anti aging, huidverstrakking, 
afslank en figuurcorrectie 

behandelingen. In de 
bijzonder luxe wellnesshuis 
beautysalon in Dordrecht 

kunt u terecht voor een breed 
scala aan exclusieve beauty 

behandelingen.

~
Cryolipolyse, lipolyse, slimmig 

treatments, anti-aging 
treatments, SHR definitief 

ontharen, Velashape, 
Ultrashape en afvallen met 

NewFigure. ~
Body Boutique is nu ook met 
het NewFigure dieet gestart 
om nog meer variatie aan te 
bieden in gezond en veilig 
afvallen. NewFigure is een 

afslankmethode van gezond 
eten in combinatie met amino 

voedingsupplementen.~

NewFigure Dordrecht
Gezonde voeding aangevuld met 
amino voedingssupplementen

Ultra VPL systeem bevat elke flits een reeks 
micropulsen. De absorptie van warmte wordt 
vele malen beter gecontroleerd dan bij de 
oudere IPL technologie. Oververhitting van de 
omliggende huid wordt hierdoor vermeden en 
alle energie komt effectief in het haarzakje. 

Een groot voordeel van deze nieuwe technologie ten opzichte van 

van de lippen en rimpels! Hyaluronzuur is 
een lichaamseigen stof welke de huid soepel 
en elastisch houdt, maar in de loop der jaren 
neemt deze af. De hyaluron pen is zonder 
naald en wordt op de huid geplaats waar we 
het hyaluron inschieten met een luchtdruk pen. 

en alternatief voor liposuctie. Het is een 
lunchpauze behandeling en zal - afhankelijk 
van de grootte van het te behandelen gebied - 
tussen de 1 en 2 uur duren.



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

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

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

€ 29,95
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opwindend bondage avontuur...
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Willem Ruysplein 2-4 Zwijndrecht
078-6122425  www.aquafizz.nl

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

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

KOM 
LANGS VOOR 
EEN GOED 

ADVIES VAN 
RICHARD!

www.veerplein.com



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
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CARNAVAL
OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...LoveLove
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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?

's-Hertogenbosch 
bruist!

Liefde
is...

DRECHTSTEDEN FEBRUARI 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.

LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid
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Liefde gaat door de maag, ook op Valentijnsdag. Verwen je geliefde met deze snelle en 
heerlijke gerechten. Want ze lukken altijd, ook als je geen echte keukenprins(es) bent.

SLA HOUD JE VERS
in een bakje met 

vershoudfolie of in 
een plastic zakje, maar 
leg er wel een stukje 

keukenpapier bij.

MAAK JE 
MAGNETRON 

SCHOON door een 
bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

Weinig ruimte op je 
aanrecht? Leg een 
SNIJPLANK op de 

openstaande 
besteklade.

Leg een FLESJE 
BIER gewikkeld 
in nat keuken-

papier in de vriezer 
en het is in 

no-time koud.

bieten
Schil de rode bieten en snijd in blokjes. 
Schraap de wortel en snijd in plakjes. 
Breng de bouillon aan de kook en voeg 
de rode bieten, wortels, appel en 
sjalotjes toe. Laat de soep 20 minuutjes 
zachtjes koken. Pureer de soep met 
een staafmixer. Breng op smaak met 
wat peper en zout en roer de 
appelmoes erdoorheen. 
Serveer de soep in kommetjes met 
zure room en wat bieslook.

INGREDIËNTEN
300 gr rauwe rode bieten

2 middelgrote wortels
1 liter groentebouillon

1 appel, geschild en in stukjes
2 sjalotjes, fi jn gesnipperd

peper en zout
2 eetl appelmoes

125 ml zure room
bieslook

Staafmixer

Soep van rode
4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES

GId
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BRUIST/RECEPTEN

Voeg een beetje 
soda toe als je 
een ei kookt 
en het pellen 
is een eitje.

EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.

PLAATS DE BAK IJS 
in een zakje met 

zipsluiting in de vriezer, 
dan blijft het ijs heerlijk 

zacht.

GEBRUIK EEN 
EIERSNIJDER 

voor het 
snijden van 

champignons 
of aardbeien.

snijbonen
Doe de aardappels in een pan met kokend 
water en kook ze 15 à 20 minuten. Kook ook 
de snijbonen in een pan met water in circa 
10 minuten gaar. Bak de spekjes licht krokant 
in een koekenpan. Snijd de puntpaprika’s in 
reepjes, snipper de ui en bak kort mee met 
de spekjes.

Giet de aardappels af, stamp fi jn met een 
stamper en maak smeuïg met een scheut 
melk en een klontje boter. Schep de gekookte 
snijbonen gevolgd door de gebakken spekjes, 
ui en paprika erdoor. Breng de stamppot op 
smaak met een snufje peper en eventueel 
een snufje zout. 

INGREDIËNTEN
 1 kg stamppot-

aardappels (geschild)
400 gr snijbonen 

(gesneden)
250 gr spekjes

2 puntpaprika’s
1 ui

scheut melk
  klontje boter
peper en zout

Stamppot met 

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

v
k3
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

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

DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!
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naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!



D

Tevens Praktijk voor 

Energetische Therapie

Nu ook voer voor knaagdieren en vogels!

www.djairosnature.nl

Uw regiospecialist voor Natuurlijk Honden- en Kattenvoer

Balletschool Patty Kemper wordt Dans en Ontspanningsstudio

Nieuw: Combi dance

Nieuw: Yin en Power yoga

Nieuw: 50+dans
Modern - Jazz - Hiphop - Pilates

Kleuterballet - Pre ballet - Klassiek ballet

Nieuw: Hiphoptraining/bodyfit
Nieuw: Tapdance

Kijk op www.pattykemper.nl of 
bel 078-6930038 voor meer informatie.
P.J. Troelstrastraat 100 Papendrecht

Diverse nieuwe lessen naast 
alle vertrouwde lessen!

Nieuw: African dance

's-Hertogenbosch bruist!

Liefde
is...

DRECHTSTEDEN
FEBRUARI 2019 GRATIS MEENEMEN!

WWW.DRECHTSTEDENBRUIST.NL

Wil jij ook een keer in de rubriek 
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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Je rijbewijs haal je bij 

  Waardenburg
AL SINDS 1954 EEN BEGRIP IN DE REGIO

Je rijbewijs haal je bij 

  Waardenburg

We begeleiden jou tijdens het behalen van jouw 
rijbewijs en hebben diverse mogelijkheden:
- Autorijbewijs en motorrijbewijs 
- E achter B  
- B automaat 
- Faalangsttraining / faalangstexamen
- Autisme vriendelijk

motor 
automaat 
instructeur 
praktijk 

auto 
theorie 
examen 
pakket
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Verkeersschool Waardenburg

Pieter Zeemanweg 30W 

Dordrecht

06-24575986  

www.rijschoolwaardenburg.com

Verkeersschool Waardenburg
Pieter Zeemanweg 30W 

Dordrecht  |  06-24575986  
www.rijschoolwaardenburg.com

Maak kans op een:

1 motorrijles en 
een theorieboek of 

2 motorrijlessen 
gratis 

t.w.v. € 75,- tot € 100,- 



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




