
HaarlemDagje weg?

                  bruist!

Wat doe jij op 12 april?
Lees Bruist op Nationale Offlinedag!

DRECHTSTEDEN APRIL 2019 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DRECHTSTEDENBRUIST.NL
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COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Bjorn Gort
THEMA'S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Ron van Kuijk
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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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is 
het pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer 
achter de rug. Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen 
maar fijn dat die koudere, natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige 
dagen, maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer 
worden. Dus kom maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van 
de koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere 
dagen. Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? 
En ook Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar 
dé monumentenstad die alles heeft: bruisend Haarlem. Wist je dat 
deze oude stad iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen we je 
graag meer over. Net zoals bruisende ondernemers als 2MOVE en 
Beauty & Nagelstudio Margriet je maar al te graag meer vertellen 
over hun eigen bedrijf. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.

Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem
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BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem
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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 voorstellen

Op Smaak…..  Catering op maat  
 

 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 !! 

VisieDe            van Bruist!VisieDe            van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhoog gaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhoog gaat.

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

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 613750748 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

MARBELLA NED
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HET WERKT!

Voor mijn rug was ik al diverse malen onder behandeling 
geweest bij een fysiotherapeut, deze behandelingen hadden 
geen resultaat. Ik bleef regelmatig pijn houden. Vooral  
’s avonds en ’s nachts als mijn lichaam tot rust kwam.

Ik ben op Google gaan zoeken met de onderwerpen stress 
en rugpijn. Zo kwam ik de behandeling Body Stress Release 
van de praktijk van Didi tegen. Ik dacht baat het niet dan 
schaadt het niet, dus ik heb een afspraak gemaakt. Na twee 
behandelingen was mijn rugpijn bijna weg. Ik voelde dat de 
behandelingen ook meer met mijn lichaam deden. Ik sliep 
weer beter en had weer zin om dingen te gaan ondernemen.

Van Didi heb ik ook adviezen gekregen om beter met de 
stresssituatie om te gaan, meer rustmomenten overdag in te 
plannen en om een andere zithouding aan te nemen.  
Deze zorgt ervoor dat mijn spieren minder belast worden.
Inmiddels heb ik vier behandelingen gehad en ben van mijn 
klachten af.

Bij de praktijk van Didi ben ik terecht- 
gekomen omdat ik last had van pijn 
in mijn onderrug. De oorzaak hiervan 
is een stressvolle periode die al langer 
dan anderhalf jaar duurt.

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

“Ik heb er echt zoveel 
baat bij gehad!”

MIJN ERVARING BIJ/DIDI VISSCHER

Body Stress 
Release 
(BSR)
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BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win



SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl
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TIP
Een verblijf bij 

Luxexcellent is erg 

origineel als verrassing 

voor je partner bij een 

speciale gelegenheid.

Luxexcellent heeft haar deuren geopend in de 
Hoolstraat te Nuland. Een luxe privésauna waar 
je in alle privacy, met maximaal 4 personen, 
kunt genieten van elkaars gezelschap en alle 
beschikbare faciliteiten.  

“Bij Luxexcellent kom 
je helemaal tot rust”

Optimaal relaxen in luxe privésauna



Hoolstraat 7  Nuland
06-36272536

info@luxexcellent.nl
www.luxexcellent.nl

Tijdens je verblijf (vanaf 2 uur) kun je 
gebruikmaken van een saunacabine (80°C), 
een bubbelbad in de buitenlucht onder de 
sterrenhemel, douches, een relaxruimte met 
open haard en tv, een ruime tuin en een bed 
om te ontspannen. Ideaal voor stellen die op 
zoek zijn naar wat romantiek of vrienden en 
vriendinnen die een keer echt de tijd voor 
elkaar willen nemen.

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

Heb je speciale wensen? 
Bij Luxexcellent denken we actief met je mee om er een onvergetelijke
Wellness-ervaring van te maken!

Optimaal relaxen in luxe privésauna
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

DIPHANO
FLEXX
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER
HEATSAIL
HEATSCOPE

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

EEN ‘BUITENGEWOON’ LEVEN IN DE TUIN
SOLPURI
TODUS 
TRADITIONAL TEAK
UMBROSA
UNKNOWN FURNITURE
VARASCHIN|BABYLON
VINCENT SHEPPARD

VOOR DE MEEST 
UITGEBREIDE KEUZE 
AAN BUITENMEUBELEN
KOMT U NAAR J&B 
IN BREDA
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DITJES/DATJES

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven
   hangen, bespreekbaar te maken.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten. 
  Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Hoe ga jij deze Koningsdag vieren? 



Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur | Wo 09.00 - 21.00 uur  

 Vr 09.00 - 20.00 uur | Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uurEttenseweg 74, Roosendaal www.maxaro.nl
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 Vr 09.00 - 20.00 uur | Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uurEttenseweg 74, Roosendaal www.maxaro.nl
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2MOVE
Dansen en bewegen, in allerlei vormen, voor uiteenlopende 
doelgroepen en leeftijden en op verschillende niveaus. Het 
kan allemaal bij dans- en ontspanningsstudio 2MOVE van 
Patty Kemper in Papendrecht.



Tot voor kort opereerde Patty onder de naam 
Balletschool Patty Kemper, maar omdat dat al lang 
niet meer de lading dekte voor het uitgebreide 
lessenaanbod werd er gekozen voor een nieuwe 
naam. En dus gaat de dans- en ontspanningsstudio 
aan de P.J. Troelstrastraat 100 in Papendrecht nu 
door het leven als 2MOVE.

Lessenpakket
Het lessenpakket van 
2MOVE is zeer divers. 
Patty vertelt: “Je kunt 
hier terecht voor 
kleuterballet, pre- 
ballet, combidance  
(vier gecombineerde 
dansstijlen voor 
kinderen), klassiek 
ballet met spitzen, 

moderne dans, jazzdance, streetdance/hiphop, 
hiphop-workout, afro, pilates, yoga (power en yin), 
tapdans en 50plus-dans. Je kan van 4 tot 70+ terecht 
om te dansen, aan je lijf te werken of te ontspannen.” 

P.J.Troelstrastraat 100, Papendrecht  |  info@pattykemper.nl  |  www.pattykemper.nl

brengt iedereen 
in beweging!

Patty werd opgeleid aan de Rotterdamse Dansacade-
mie en geeft al sinds 1993 les in klassieke en moderne 
dans en in tap- en jazzdans. Sinds 1995 heeft ze haar 
eigen studio. Ze haalt daar veel voldoening uit: “Het 
is heerlijk om te doen en helemaal prachtig als je ziet 
dat mensen echt progressie maken. Dat kan op alle 
niveaus: van het laagdrempelige 50-plusdansen tot 
klassiek ballet en moderne dans op hoog niveau.”

So You Think
Dansen is van alle tijden, maar maakt wel continu 
nieuwe ontwikkelingen door. Patty speelt daar bewust 
op in: “Moderne dans is door tv-programma’s als 'So 
You Think You Can Dance' op de kaart gezet en daar 
ben ik goed in opgeleid. Er zijn allerlei hiphop 
stromingen ontstaan waaronder nu Afro, wat ook 
weer helemaal nieuw is! Nu is ook meer rust en 
balans in je leven zoeken weer heel belangrijk en 
dan is bijvoorbeeld yoga een uitkomst.” 

Volgend jaar viert Patty het 25-jarig bestaan:  
“Het 20-jarig jubileum vierden we heel uitgebreid 
en ook dit keer zal het niet ongemerkt voorbijgaan.”
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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

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



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win
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De tuin is tegenwoordig een verlengstuk van de woonkamer. Dit gevoel wil je dan ook op alle vlakken 
terug laten komen, zeker ook in het buitenmeubilair. Bij Next Outdoor in Gorinchem vind je diverse 
collecties exclusieve buitenmeubelen die jouw tuin gegarandeerd omtoveren tot jouw persoonlijke 
buitenkamer.

Gevestigde namen
Next Outdoor is weliswaar een nieuwe naam in de 
markt, maar zeker geen beginnende speler. “Het 
deskundige team kan putten uit vele jaren ervaring 
en ook de merken die we voeren, hebben hun 
naam al lang en breed gevestigd. Welke merken 
dat zijn? Borek, Max & Luuk, B&B Italia, Kettal, 
Minotti... om er een paar te noemen. Stuk voor 
stuk A-merken van de hoogst mogelijke kwaliteit.”

Combineren
In het zeer uitgebreide aanbod van Next Outdoor 
vind je naast de sfeervolle collectie 
buitenmeubilair ook parasols en accessoires voor 
het terras. “Bijzonder fraaie collecties met voor 
ieder wel wat wils in het hogere en 
middensegment. Waarin Next Outdoor zich 
onderscheidt? Om te beginnen natuurlijk in de 
collecties die wij bieden. Daarnaast zijn wij van 
mening dat een keuze in luxe buitenmeubelen niet 
zomaar even tussendoor gedaan kan worden. Wij 
bieden onze klanten dan ook een vakkundig en 
persoonlijk advies, optimale service en uitsluitend 
kwaliteitsproducten. Alle merken zijn bij ons te 
combineren zoals de klant dat wil en dat is ook 
meteen onze kracht.”

Alles onder één dak
Ook de locatie van Next Outdoor is een van de vele pluspunten van het 
bedrijf. “Onze showroom is gevestigd in designcenter Het Open Huis, 
een verzamelplek voor high end woonwinkels en daar passen wij 
perfect tussen. Hier kun je van a tot z jouw huis inrichten en door ook 
even de prachtige showroom van Next Outdoor te bewonderen, pak je 
je tuin er in één bezoek bij.”

De buitenkamer 
van jouw dromen

Newtonweg 18 Gorinchem  |  0183-218008  |  www.next-outdoor.nl
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Tevens Praktijk voor 

Energetische Therapie

Nu ook voer voor knaagdieren en vogels!

www.djairosnature.nl

Uw regiospecialist voor Natuurlijk Honden- en Kattenvoer

Ram 21-03/20-04
Als een stap voorwaarts in je carrière 
de beloning is waar je naar verlangt, 
is het harde werken het zeker waard.

Stier 21-04/20-05
April zal gunstig zijn voor je relatie. 
Maar weersta de verleiding om 
belangrijke beslissingen te nemen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je kunt een enorme energieboost 
verwachten, in je carrière en in relaties. 
Het geluk moet je een handje helpen. 

Kreeft 21-06/22-07
Je zult geen gebrek aan zelfvertrouwen 
hebben. Maar verzorg je huid goed.  
Jouw gezicht vertoont de laatste tijd 
de gevolgen van teveel stress.

Leeuw 23-07/22-08
Als je in een relatie zit, kun je uitkijken 
naar een maand vol met harmonie. 
Niets zal jouw humeur kunnen verpesten.

Maagd 23-08/22-09
Problemen zullen verdwijnen na een 
moeilijke start van het jaar, met name 
als het gaat om jouw carrière. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je laat iedereen om je heen een 
glimlach zien, maar van binnen voel jij 
je niet zo goed. Zeg wat je dwars zit. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je staat aan het begin van een kalme 
periode. Ook al ben je van nature 
ambitieus, het is niet erg om van tijd tot 
tijd een beetje te ontspannen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Als je een dansles bij wilt wonen, wacht 
dan niet langer en meld je aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt.

Steenbok 22-12/20-01
De situatie in je relatie is na eerdere 
meningsverschillen eindelijk 
gekalmeerd. 

Waterman 21-01/19-02
Het is voor de Waterman belangrijk om 
tijd effectief te organiseren en ruimte te 
vinden voor zowel werk als plezier.

Vissen 20-02/20-03 
Als je probeert om gewicht te verliezen, 
stop dan met vertrouwen op allerlei 
producten en ga liever gezond eten! 
Beweeg voldoende.

HOROSCOOP

Ap ril
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Het 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

Ram 21-03/20-04
Als een stap voorwaarts in je carrière 
de beloning is waar je naar verlangt, 
is het harde werken het zeker waard.

Stier 21-04/20-05
April zal gunstig zijn voor je relatie. 
Maar weersta de verleiding om 
belangrijke beslissingen te nemen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je kunt een enorme energieboost 
verwachten, in je carrière en in relaties. 
Het geluk moet je een handje helpen. 

Kreeft 21-06/22-07
Je zult geen gebrek aan zelfvertrouwen 
hebben. Maar verzorg je huid goed.  
Jouw gezicht vertoont de laatste tijd 
de gevolgen van teveel stress.

Leeuw 23-07/22-08
Als je in een relatie zit, kun je uitkijken 
naar een maand vol met harmonie. 
Niets zal jouw humeur kunnen verpesten.

Maagd 23-08/22-09
Problemen zullen verdwijnen na een 
moeilijke start van het jaar, met name 
als het gaat om jouw carrière. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je laat iedereen om je heen een 
glimlach zien, maar van binnen voel jij 
je niet zo goed. Zeg wat je dwars zit. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je staat aan het begin van een kalme 
periode. Ook al ben je van nature 
ambitieus, het is niet erg om van tijd tot 
tijd een beetje te ontspannen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Als je een dansles bij wilt wonen, wacht 
dan niet langer en meld je aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt.

Steenbok 22-12/20-01
De situatie in je relatie is na eerdere 
meningsverschillen eindelijk 
gekalmeerd. 

Waterman 21-01/19-02
Het is voor de Waterman belangrijk om 
tijd effectief te organiseren en ruimte te 
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Prodigy CellGlow van Helena Rubinstein, € 340,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Le Wrap Vitaminé van Qiriness, € 35,90  www.iciparisxl.nl 
4. L’Essentiel Fond de Teint Éclat Naturel van Guerlain, € 55,-  www.guerlain.nl 

 5. Renewed hope in a jar peeling mousse van philosophy, € 29,-  www.iciparisxl.nl
6. Blush Alphabet van Lancôme, € 48,-  www.lancome.nl

Lekker fris
5
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3
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BEAUTY/NEWS

April is zo’n maand dat het al zomers warm kan zijn, maar ook 
nog fris. Deze producten zijn fris omdat ze je laten stralen, je 
een lenteachtig gevoel geven en een jonge uitstraling. 

7. OXYGEN-GLOW Super-perfecting radiance cream van Filorga, € 39,90  www.iciparisxl.nl
8. RE-FRESH hydrating beauty mist van Clarins, € 19,50  www.clarins.nl

9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.nl
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl

fris
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MOOI, VERZORGD 
& NATUURLIJK

Specialist 
    in uiterlijke
 verzorging
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Van je hobby je werk maken, dat is precies wat 
Margriet Zuidinga zestien jaar geleden deed toen ze 
begon met haar nagelstudio. Inmiddels is ze een 
opleiding tot schoonheidsspecialiste rijker en biedt 
ze in haar professionele beauty- en nagelstudio 
ook een keur aan beautybehandelingen.

Kwaliteit
“Bij alles wat ik doe staat kwaliteit 
voorop”, vertelt Margriet enthousiast. 
“Voor poespas zijn dames bij mij niet 
aan het juiste adres, wél voor mooie, 
elegante en natuurlijk ogende 
kunstnagels en diverse beauty-
behandelingen met kwalitatief 
hoogwaardige producten voor het 
mooiste eindresultaat.” 
 
Behandelingen
Aan wat voor behandelingen moet je 
dan zoal denken? “Om te beginnen 
natuurlijk de nagelbehandelingen als 
het zetten van kunstnagels. Ook bied 
ik gellak behandelingen waarbij ik de 
gellak combineer met een lichte 
versteviging onder de lak zodat deze 
drie weken perfect kan blijven zitten. 
Daarnaast kunnen dames bij mij 
terecht om zich te laten waxen – fijn 
nu het mooie weer weer in aantocht is 
– voor cosmetische voetverzorging en 

schoonheidsbehandelingen. Deze schoonheidsbehandelingen 
zijn gericht op huidverzorgende en huidverbeterende 
behandelingen, bijvoorbeeld bij acné, de wat rijpere huid of een 
extreem droge huid. Ik blijf me daarnaast steeds verder 
ontwikkelen om de juiste kwaliteit neer te kunnen zetten.”
 
Waar voor je geld
“Waarom men voor Beauty & Nagelstudio Margriet moet 
kiezen? Omdat je hier echt waar krijgt voor je geld! Ik werk 
altijd heel transparant en ben eerlijk en duidelijk naar al mijn 
klanten, zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn. 
Bovendien ben ik heel flexibel wat betreft het 
inplannen van afspraken, dus ook een 
behandeling in de avonduren hoort 
bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. 

NIEUWSGIERIG? 
MAAK DAN GEWOON 
EENS EEN AFSPRAAK!”

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

Specialist 
    in uiterlijke
 verzorging



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!
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Daltonstraat 7 Dordrecht 

078 - 681 2168 

www.strongaccu.nl

Maandag t/m vrijdag 

08:00 - 18:00u 

Zaterdag 

08:30 - 13:00u

Dankzij brede kennis over accu’s en 
de kennis van de vele verschillende 
branches waarin onze klanten opereren, 
komen we als geen ander met een 
naadloos aansluitend advies.

Strong verkoopt accu’s voor auto’s 
maar ook specifieke andere branches 
zoals truck, camper, caravan, 
pleziervaartuigen, golfkarren en 
hoogwerkers.

Indien u op zoek bent naar kwaliteit, 
service en een betaalbare prijs, kom 
dan naar The Strong Accuverkoop.  
U kunt ons vinden op Industrieterrein 
Dortse Kil I in Dordrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie? Neemt u dan contact 
met ons op via 078-6812168 of 
stuur een e-mail naar  
verkoop@thestrongaccu.nl.

De derde generatie 

specialisten van The 

Strong Accuverkoop 

houdt zich dagelijks 

bezig met de verkoop 

en montage van accu’s 

en aanverwante 

artikelen voor 

bedrijven en 

particulieren. Een van 

de belangrijkste pijlers 

van ons bedrijf is de 

kennis die wij bezitten 

over accu’s.

Accu aan    vervanging toe?



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.”
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massage 
salon 
hotstone 
ontspannen 

sport 
handdoek 
spieren 
lichaam
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Maak kans op een:

rug, schouders, 
en nek massage 

30 min, t.w.v. € 25,00

Zweedsestraat 30  's-Gravendeel
massagesalontakingcare.jimdo.com

Krommedijk 51 Dordrecht
www.harryskapsalon.nl
Dames: 078 - 647 27 37

Tevens in 
onze webshop: 

So Pure Styling
Creëer de meest prahctige looks met 
onze verzorgende stylingproducten. 
Verijkt met sinaasappel- en palmarosa-
aromatherapie en arganolie.

Welkom Dames! 

Naast (letterlijk) de herensalon is er 
ook een prachtige damessalon waar 
mensen met passie werken. En dat 
in een geweldige ambiance. 
Perfectie, sfeer en kwaliteit zijn maar 
een paar steekwoorden voor de 
damessalon. We heten u van  
harte welkom! 

Krommedijk 51
3312 CD Dordrecht

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

Heren   T 078 - 614 26 88



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


