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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 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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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340

VOORWOORD/MEI

Bruisende lezer,

Mei, de maand van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar 
ook van Moederdag en van meizoentjes. Niet iedereen kent deze 
laatste term misschien nog, maar zodra je de meizoentjes (oftewel 
madeliefjes) her en der in het gras ziet verschijnen, weet iedereen 
hoe laat het is: tijd om naar buiten te gaan. De zomer komt eraan!

En als je dan toch naar buiten gaat, waarom dan niet een uitje 
inplannen naar de bourgondische ‘Parel van het Zuiden’? Niet voor 
niets kreeg Breda de titel ‘Beste Binnenstad’ van Nederland. 
Omdat wij best snappen waarom ze die titel kregen, geven we je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist wat tips voor een dagje 
Breda. Zo kun je zelf ervaren of jij het er ook mee eens bent.

Natuurlijk zijn dit niet de enige tips die je deze maand van ons 
krijgt. Zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, tippen we je 
ook maar al te graag weer over een aantal bruisende ondernemers. 
Zo geven Rekenteam en The Entourage Group je een kijkje achter 
de schermen en deelt ook Het Wapen van Ablasserdam zijn 
bruisende verhaal.

Nog meer tips? Zeker! Blader verder en doe inspiratie op voor een 
leuk cadeautje voor Moederdag. Daar scoor je ongetwijfeld punten 
mee bij jouw moeder!

Succes met alle tips en veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers



DE KOEPEL
Prison Escape is een interactieve beleving met 
de Koepelgevangenis van Breda als speelveld. 
Prison Escape geeft je het gevoel dat je regelrecht 
in een gevangenisfi lm bent gestapt. Durf jij het 
aan en streep jij een gevangenisontsnapping van 
je bucketlist? www.prisonescape.nl

SHOPPEN
De gezellige, bourgondische 
sfeer is één van de eerste 
dingen die je opvallen als je de 
Bredase wijk HET GINNEKEN 
betreedt. Het is een plek waar 
de winkels geen ketens maar 
speciaalzaken zijn, met 
ondernemers met passie voor 
hun zaak. Ook voor goede 
horeca kan men in het 
Ginneken terecht. Er is keuze 
genoeg uit de vele cafeetjes, 
bistro's en restaurants die vooral 
rond de Ginnekenmarkt liggen. 
Ook heeft dit gedeelte van 
Breda een rijke historie en veel 
beziens waardigheden, zoals de 
Sint Janskerk en de historische 
waterpomp op 
‘t Ginnekenmarktje.
www.hetginnekenbreda.nl

Een dagje Breda is altijd goed. De stad draagt niet voor niets de titel 
‘Beste Binnenstad’ van Nederland. Slenter door de knusse straatjes, 

lunch of dineer bij fi jne restaurants, bekijk de stad vanaf het 
water en shop in de vele boetiekjes die de stad rijk is. 

MOEKE is een begrip in veel steden en dat geldt ook voor Breda. Of je 
nu langskomt voor een kop koffi e of om ’s avonds aan te schuiven voor 
het diner, de sfeer is altijd huiselijk en warm. www.moekeginneken.nl 

RINGS & SUITS in het Ginneken staat voor trouwringen en 
trouwpakken. Met 1000 paar ringen en 1500 stoffen wordt het gezellig 

winkelen voor je bruiloft met alles onder één dak. www.ringssuits.nl

Met de AR STADSTOUR komen alle historische plekken in 
Breda weer tot leven. En dat op je eigen smartphone! De app 

is gratis te downloaden en brengt je langs de mooiste 
historische plekken in Breda, zoals de Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en de kleine hofjes en straatjes rondom het Kerkplein 
waar je na de tour neer kunt ploffen op een zonovergoten 

terras. Voor meer informatie over de Augmented Reality 
Stadstour ga je naar de VVV. www.vvvbreda.nl

CULTUUR

De bourgondische Parel van het Zuiden

Breda
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FESTIVAL
HET BREDA JAZZ FESTIVAL is het oudste en 
grootste jazzfestival van Nederland en Europa. 
Alle buitenconcerten zijn gratis toegankelijk en 
door de brede programmering met diverse jazz 

gerelateerde muziekstijlen is er voor ieder 
wat wils. In totaal vinden gedurende de 

vier festivaldagen, van 30 mei tot 
en met 2 juni, ongeveer 180 

verschillende optredens plaats.
www.bredajazzfestival.nl

BREDA/BRUIST

Niets fi jner dan in de hectiek van de stad even de rust opzoeken. 
PARK VALKENBERG ligt in de binnenstad van Breda, op de 

doorgangsroute van het Centraal Station naar het centrum van de 
stad. Vroeger was het park de tuin van het Kasteel van Breda. 

Naast Park Valkenberg ligt HET BEGIJNHOF. Wie aan 
de Catharinastraat de poort van het Begijnhof binnenstapt, 

waant zich eeuwen terug in de tijd.

ZOEK DE RUST OP

BOOTJE VAREN
Bekijk Breda eens vanaf het water en maak EEN RONDVAART 
door de haven en over de singels. De schipper vertelt onderweg 
over de geschiedenis van de stad en de bezienswaardigheden 
die je passeert. Een 
rondvaart is mogelijk van 
31 maart t/m 31 oktober. 
Na de boottocht tijd voor 
een biertje? Aan de 
Haven, één van de oudste 
straten van Breda, vind je 
heel veel leuke tentjes en 
terrasjes. Proost!
www.bootjevarenbreda.nl

Ben je een dagje in Breda 
en is het zonnig weer? Dan 
is BELCRUM BEACH de 
uitgelezen plek om neer te 
strijken voor een lekker 
verkoelend drankje en dat 
fi jne strandgevoel. Vanaf het centrum is het goed 
te lopen naar het stadsstrand waar bijna alles van 
restmateriaal gemaakt is. www.belcrumbeach.nl

Breda
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REKENDUO IS EEN ACTIEF 
REKENSPEL waarbij de spelers vraag- en 
antwoordkaartjes moeten matchen met elkaar.
Met onze uitbreidingssets vanaf het niveau 
‘Vooraf 1F’ kunnen we de kinderen in groep 4/5 
al aan het rekenen krijgen op een speelse wijze 
en met veel beeldmateriaal, de speler heeft het 
fysiek in handen en in beeld. 
Daarnaast is Rekenduo zo uitgebreid geworden 
dat er door alle niveaus al begonnen wordt met 
klokkijken tot en met de 3F examenstof voor de 
havo/vwo-leerling en alle niveaus daartussen.

CIJFERSTORM IS ZOWEL EEN 
KAARTSPEL als een digitaal rekenspel 
op vier verschillende niveaus. Cijferstorm 
online is ontworpen om het uitvoeren van 
de basisbewerkingen (optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen) te oefenen en te 
automatiseren. Het doel van het spel is om 
met twee, drie of vier kaarten in één beurt het 
opgegeven getal, je ‘target’, te behalen.

Het rekenonderwijs kan beter en leuker, 
vinden rekendocent Hans de Zeeuw en 
Mark Oppelaar. De kaartspellen die zij 
ontwikkelen zouden hun leerlingen elke 
dag wel willen doen.dag wel willen doen.

Rekenen met plezier!

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.
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Door Rekenduo en Cijferstorm te spelen, leren uw kinderen 
spelenderwijs. Hierdoor krijgen ze plezier in het rekenen en 
gaandeweg groeit het zelfvertrouwen hierin. U geeft ze zo 
een betere toekomst!

ERVARINGEN VAN ONZE LEERLINGEN
Emily Balke: na twee maanden trainen geslaagd met een 9!!
Odile Borghouts, MBO 4-verpleegkunde, 
geslaagd voor 3F, verdiend door hard oefenen.
Zoë Dobber: geslaagd met een 7, topper!!
Cleo Hoonderd: intensief trainen en geslaagd op niv 3, top!
Ted Jorna: “Mark en Hans bedankt, ik had een 7 voor mijn 
examen.”

SPELLEN
Onze spellen zijn eenvoudig verkrijgbaar via 
www.rekenteamshop.nl 

Ook kunt u onze spellen vinden bij de 
onderstaande erkende speelgoedwinkels:
Amsterdam, www.schaakengo.nl 
Alkmaar, www.despellentoren.nl 
Alphen a/d Rijn, www.hogeogen-alphen.nl
Breda, www.despellenwinkelbreda.nl 
Den Bosch, www.dedobbelsteen.nl 
Den Helder, www.top1toysjulianadorp.nl 
Den Haag, www.dekoperenpion.nl 
Doetinchem, www.spellenwinkeldebetovering.nl 
Groningen, www.wirwarspellen.nl 
Leiden, www.vliegershop.nl 

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl
www.cijferstormspelen.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl
www.cijferstormspelen.nl

Bruist-deal 
voor alle lezers!
35% korting op de bestelling in de 

www.rekenteamshop.nl. Met de code 

BRUIST wordt deze korting geactiveerd.

Kijk voor meer informatie op 

Tevens is ons rekenkaartspel vernieuwd en 
uitgebreid van 66 kaarten naar 110 kaarten. 
Alle kaarten zijn nu ook inclusief de tientallen.

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.

Laat uw kinderen op 
een leuke manier beter 
leren rekenen!



Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% EXTRA KORTING 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

*Zie de actievoorwaarden op www.lucardi.nl voor de uitsluitingen.

Speciaal voor  Moederdag

ZILVEREN RING 

34,99 2999

ZILVEREN
ARMBAND 

29,99 2499

ZILVEREN
KETTING 

39,99 2999

GRAVEREN

799

Shop jouw cadeau op www.lucardi.nl
en ontvang t/m 12 mei 2019 10% 
op online bestellingen met kortingscode: bruist2019

Kortings-
code

BRUIST2019
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SHOPPING/NEWS

Speciaal voor  Moederdag
1. Emily & Noah buideltas white, € 49,95  2. Duifhuizen Tassen & Koffers, koffer, titan paradoxx white 68 cm, € 109,95 
3. DKNY Hutton handtas blush, € 248,-  4. Guess Fleur shopper M roze, € 135,-  5. Valentino Divina portemonnee 
L cipria, € 55,-  6. Guess Fleur portemonnee roze, € 54,95  7. Charm crossbody tas white, € 25,-  8. Ted Baker Aubrie 
make-up tas light pink, € 39,-  9. Ted Baker Candice toilettas L nude, € 46,-

De meeste modellen zijn ook in andere kleuren/varianten verkrijgbaar. Ga naar www.duifhuizen.nl voor meer informatie.
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 
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JARDINICO 
MANUTTI
MARZINI
MORSO
NET-ECHT
OASIQ
ROYAL BOTANIA

CREOO
DIPHANO
FUERADENTRO
GLATZ
GLOSTER|KAY
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
VINCENT SHEPPARD

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



Enkele reviews van onze leerlingen:
Gilian uit Dordrecht
Ervaring: Heb met behulp van rijschool Waardenburg in één keer mijn examen 
kunnen halen. Streng waar nodig en een goede begeleiding hebben hiertoe 
geleid. Door elke week een les in te plannen zakte niks weg en konden op een 
geleidelijke manier alle benodigde vaardigheden aangeleerd worden. Duidelijke 
instructeur die ook de achterliggende problemen achter persoonlijke knelpunten 
wist te ontdekken en hielp deze de das om te doen. Een zeer goede ervaring 
gehad met Waardenburg.

Gijs uit Dordrecht
Ervaring: Zeer goede rijschool. Ik ben goed ondersteund in verband met mijn 
ADD wat ik erg belangrijk vind. Altijd eerlijk geweest tegenover me als bleek dat 
ik iets nog niet helemaal onder de knie had. Erg dankbaar voor Ingmar als 
instructeur en zijn advies.

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 gespecialiseerde 
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.”

Al sinds 1954 een begrip in de regio!

Verkeerschool Waardenburg





PVC
Vinyl
Tapijt

Laminaat
Karpetten

Jokerdesign
Vriesestraat 164 
3311NS Dordrecht

078-6215560
www.jokerdesign.nl

Van der Wiel Design
BuBurg. Jansenlaan 149

3331HG Zwijndrecht
078-6127979

www.vanderwielzwijndrecht.nl
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DITJES/DATJES

     Wacht met het buitenzetten van vorstgevoelige planten
    tot na de ijsheiligen. Na 15 mei treedt er namelijk
   geen nachtvorst meer op.
 Mensen die in mei worden geboren, zijn vaak langer 
  dan gemiddeld vanwege het daglicht waar de 
 zwangere vrouwen aan zijn blootgesteld.
  In mei zie je overal meizoentjes (madeliefjes) 
in het gras verschijnen. Je kunt zowel de bloemetjes als het blad
 eten. Madeliefjes in de knop smaken nootachtig.
  Een geopende bloem smaakt wat bitter.
Op 17 mei wordt wereldwijd in ruim 130 landen IDAHOT gevierd,
 de Internationale dag tegen homo-, bi- en transfobie. 
Last van een dipje? Van de geuren munt, sinaasappel,
 kaneel en eucalyptus is bekend dat ze opwekkend werken.
  Doe iets waar je heel blij van wordt, zoals je 
moeder een lief berichtje sturen of een praatje maken met een
 gezellige en grappige collega. Je voelt je snel positiever
  en je krijgt weer nieuwe energie.



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
18
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In het hart van de Amsterdamse binnenstad opent Magna Plaza, het welbekende 
warenhuis, een nieuwe eetervaring genaamd The Food Department. De nieuwste hotspot 
van Amsterdam biedt een culinaire reis rond de wereld met dertien unieke eetkraampjes 
en drie bars. THE ENTOURAGE GROUP is er met maar liefst drie stands te vinden: 
THE BUTCHER, Toni Loco en het geheel nieuwe creatieve foodconcept Bepita.

THE BUTCHER
THE BUTCHER is een high-end burgerbar die wordt 
geroemd om kwaliteitsburgers en de relaxte omgeving, 
met internationale allure. De nieuwste locatie van het 
haute fastfoodconcept laat de gasten genieten van de 
smaken van echt vakmanschap en neemt ze mee op 
een volledige ervaring in hun eigen 360 graden kiosk. 
Gasten kunnen plaatsnemen aan de bar van de chef en 
staren naar het adembenemende uitzicht over de Dam 
in het hart van de stad.

Yossi Eliyahoo 
Eigenaar en oprichter
Yossi Eliyahoo 
Eigenaar en oprichter

“We hebben het Magna Plaza altijd bewonderd vanuit onze naastgelegen 
restaurants MR PORTER, THE DUCHESS en THE BUTCHER NINE STREETS”, 
aldus Yossi Eliyahoo, samen met Liran Wizman oprichter en eigenaar van 
Hospitality-imperium THE ENTOURAGE GROUP, bekend van onder andere 
MOMO en IZAKAYA. “Met THE BUTCHER, Toni Loco en Bepita hopen we 
nieuwe energie te brengen naar een prachtige, historische locatie”, aldus 
Yossi Eliyahoo.

    THE ENTOURAGE GROUP
met maar liefst drie concepten in The Food  Department te vinden 

20



Toni Loco
Menig pizzaliefhebber heeft al kennisgemaakt met de 
geroemde Italian-American style (extra grote) 50 centimeter 
pizza’s van Toni Loco. Hiervoor kiest Toni alleen de beste 
ingrediënten en strikt authentieke toppings met verse 
tomatensaus en geraspte mozzarella. Traditionele pizza’s 
worden geserveerd met een moderne twist.

BRUISENDE/ZAKEN

Toni Loco

Nieuwezijds Voorburgwal 182  Amsterdam 

Bezoek www.the-entouragegroup.com voor meer informatie.

NIEUW: Bepita
Het nieuwste concept, Bepita, staat garant voor een culinair 
avontuur dat geïnspireerd is op een rijkelijke markt in het 
Midden-Oosten. Bepita serveert karakteristiek ‘Street Food’ in 
een monumentaal pand en combineert pittige, zoete en hartige 
smaken met vers, zelfgemaakt wit of volkoren pitabrood. Centraal 
gelegen in de grootste kiosk van The Food Department, worden de 
pita’s geserveerd in een levendige omgeving. Het handgemaakte 
en vooral luchtige pitabrood is de ster van de show. 

    THE ENTOURAGE GROUP
met maar liefst drie concepten in The Food  Department te vinden 

Bepita is een feest voor de zintuigen

Bepita
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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

OUDELAND 132 
3335 VJ ZWIJNDRECHT 
078-6104581

Hilda Vos 

Willem de Goedeweg 3 Zwijndrecht
06-43435305

vosje-coaching@outlook.com

Iedere ouder ziet zijn kind het liefst 
gelukkig. Maar soms zit een kind 
niet lekker in zijn vel. 
Het kan dan gaan om bijvoorbeeld 
weinig zelfvertrouwen, slecht slapen,  
piekeren, pesten, angsten, boos-
heid. Dan kunt u met uw hulpvraag 
naar VOSJE kindercoach!

Willem de Goedeweg 3 Zwijndrecht

Het BBQ  seizoen  
        is begonnen!

Voor het 
lekkerste 
vlees ga je 
naar Ron Vos



BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

D

Bezoek één van de 950 molens die 
op Nationale Molendag hun deuren 
openen. Molenaars doen hun 
uiterste best om hun molen zo mooi 
mogelijk te versieren met vlaggen 
en bloemen. Je wordt door de 
molenaar rondgeleid, ontvangt een 
uitgebreide uitleg over het type 
molen en mogelijk mag je de 
molenaar een handje helpen bij het 
draaien van de wieken. Voor kinderen 
worden vaak leuke activiteiten 
georganiseerd, waarmee ze op 
speelse manier in contact komen 
met het molenaarsvak. De beste en 
leukste manier om de molens te 
bezoeken is op de fi ets. Haal een 
fi etsroute bij een lokale VVV.
Elk jaar in het tweede weekend 
van mei, dit jaar op 11 en 12 mei.
www.molens.nl/nationalemolendag

In de eerste live-action Pokémon-fi lm zien we 
Pikachu zoals we hem nog nooit gezien 
hebben. Het verhaal begint wanneer privé-
detective Harry Goodman vermist raakt. Zijn 
zoon Tim gaat op zoek naar de reden van zijn 
verdwijning. Hij krijgt hierbij hulp van de 
voormalige partner van zijn vader: detective 
Pikachu, een schattige, hilarische, maar 
verwarde detective. Het enige mens-Pokemon 
duo dat elkaar kan verstaan, besluit samen 
te werken om het mysterie te ontrafelen. 
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU draait 
vanaf 8 mei in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DETECTIVE
PIKACHU

BOEKJE LEZEN DIANA LEEFLANG
Vlogger Diana Leefl ang, beter bekend als 
D is for Dazzle, presenteert in OFFLINE 
creatieve projecten voor een middag 
zonder laptop en smartphone. Maar liefst 
270.000 YouTube abonnees en 240.000 
Instagram volgers kijken dagelijks mee 
in haar leven. Toch heeft de populaire 
Nederlandse blogger en vlogger ook wel 
eens behoefte aan een offl ine moment. 
Wie niet? In dit boek laat Diana zien hoe je 
alledaagse dingen verandert in een creatief 
project. Ook word je door middel van de 
vragen en opdrachten uitgedaagd iets 
nieuws te leren over jezelf. Aan de slag!
OFFLINE van DIANA LEEFLANG is vanaf
7 mei voor € 15,- te koop bij de boekhandel.
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Vier samen een nieuwe lente
 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

Vier samen een nieuwe lente
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 partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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

€ 29,95
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1. Scandal à Paris Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, vanaf € 52,-  www.jeanpaulgaultier.com
2. Sensuous Hair Mist van de Suede Orris Collectie van Molton Brown, € 60,-  www.moltonbrown.com 

3. Bloom of Rose Eau de Toilette van Guerlain, vanaf € 64,-  www.guerlain.nl  
4. my glow passion blush van essence, € 2,89  www.essence.eu 

 5. Dove Shower Mousse Acai Oil, € 6,99  www.dove.com
6. Aladdin Lipstick Whole New World van MAC Cosmetics,  www.maccosmetics.nl

Voor de liefste

1

moeder
5

4

2

3

6

7

BEAUTY/NEWS

De allerliefste vrouw is natuurlijk je moeder en 
die verwen je op Moederdag met een heerlijk ontbijt op bed 

en uiteraard ook met een leuk cadeau. En omdat iedere vrouw 
nu eenmaal gek is op beauty, zit je met deze gifts altijd goed!

7. Blooming Radiance sheet mask van Love Beauty and Planet, € 3,99  www.lovebeautyandplanet.com
8. Good Girl van Carolina Herrera, vanaf € 62,30  www.douglas.nl

9. La Vie est Belle en Rose van Lancôme, vanaf € 84,-  www.lancome.nl
10. Délice de Poudre Bronzing Powder van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com 

11. Chloé les Mini, per stuk € 35,-  www.douglas.nl 
12. Royal Palette Queen Tarzi, € 44,99  www.iciparisxl.nl

moeder

9

10

11

12

8
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PAPENDRECHT
Loes Healthy Local Food
Kapsalon Jolly Good Hair

DORDRECHT
Crayestein Golf

Trimsalon Hannie
Cinema The movies Dordrecht

Joker Design
t Loze Vissertje Camping

ZWIJNDRECHT
Aquafizz

Kars & van Dijk BV
Edwin Smulders Catering

Limousine Slagerij Ron Vos

LAGE ZWALUWE
Technisch Installatiebedrijf J.D.A. van Esveld

HENDRIK-IDO AMBACHT
Serviceburo Verschoor

SLIEDRECHT
Zalmhuisje

RIDDERKERK
De Bloemenjungle

ALBLASSERDAM
Mi’s Brocante

Het Wapen van Alblasserdam
Atelier Fourni 

GROOT-AMMERS                                                                         
Party & More                                                                              

'S-GRAVENDEEL
Massagesalon Taking Care 

GORINCHEM
Next-Outdoor

Drechtsteden Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend 
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van 
onze adverteerders of online lezen op www.drechtstedenbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen 
is het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.drechtstedenbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Drechtsteden Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.



Het Wapen van AlblasserdamHet Wapen van AlblasserdamHet Wapen van Alblasserdam

HET WAPEN VAN ALBLASSERDAM 
IS MEER DAN EEN PLEK WAAR JE 

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

JE JE EEN BEETJE THUIS  
KUNT VOELEN.  

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

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

Check onze site:
www.wapenvanalblasser

dam.nl Het Wapen van Alblasserdam
Dam 24, Alblasserdam
T. 078-6914711
www.wapenvanalblasserdam.nl
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Het Griekse Santorini behoort tot de eilandengroep der Cycladen in de Egeïsche 
Zee. Het bestaat feitelijk uit zes eilanden (Thira, Thirassia, Aspronisi, Paléa 

Kaméni, Néa Kaméni en Christiani) die zijn ontstaan tijdens de uitbarstingen van 
de vulkaan, circa 3.500 jaar geleden, in het midden van het eiland.

Santorini spreekt tot de verbeelding, met de blauwe daken, 
de witgekalkte huizen en de prachtige zee eromheen. Vooral 
het landschap aan de westkant van het eiland is erg imposant 
met de enorme, uit zee oprijzende, steile klippen waarvan de 
toppen worden gesierd door helderwitte huisjes. Terrasjes 
met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven Santorini een 
eigen sfeer en stijl. Door vulkaanuitbarstingen in het verleden 
bestaan de meeste stranden van het eiland uit zwart lava -
zand. Verder zijn er kiezelstranden, witte stranden en zelfs 
rode stranden met opvallende rode rotsen.

DE AUTO IS DE ENIGE MANIER om het eiland met de 
bergen en heuvels te verkennen. Te voet of met de fi ets is 
geen optie. Ook het openbaar vervoer is matig geregeld. Met 
de auto kun je de allermooiste plekjes bereiken, zoals Red 
Beach (het rode strand) bij Akrotiri, Perivolos Beach of het 
prachtige oude stadje Megalochori.

NIET TE MISSEN PLEKJES zijn het schilderachtige 
Pyrgos en Akrotiri, waar je Nikolas Cave zeker een bezoekje 

SantoriniHet mooiste eiland van  de Cycladen

SANTORINI 
SPREEKT 
TOT DE 
VERBEELDING

moet brengen voor hun wereld-
beroemde tomatenballetjes. Rijd je 
langs de westkust naar het noorden, 
bezoek dan ook zeker de 17de 
eeuwse stad Megalochori en Santo 
Wines, de grootste wijnproducent van 
het eiland, voor een heerlijk glas 
lokale wijn. De gastvrijheid van de 
lokale bevolking en de heerlijke 
keuken van de Middellandse Zee 
maken Santorini tot een paradijsje. 
In de keuken wordt veel knofl ook 
gebruikt, de tzatziki is heerlijk en de 
wijnen van Santorini van de typerende 
Assyrtiko druif zijn superlekker.

Het mooiste eiland van  de Cycladen BRUIST/REIZEN

SANTORINI STAAT BEKEND OM 
ZIJN MOOIE ZONSONDERGANGEN. 
De bekendste is bij Oia, maar daar kan het 
erg druk zijn. Rijd daarom eens naar de 
vuurtoren van Akrotiri. Van hieruit heb je 
een spectaculair zicht op de zonsondergang 
en op de vulkaan. Je kan ook naar Skaros 
Rock klimmen, waar het uitzicht op Fira en 
Imerovigli prachtig is.

ISLAND HOPPEN
Je kan een week (of langer) verblijven op 
Santorini, maar je kunt ook gaan ‘island 
hoppen’. Dan combineer je meerdere 
Cycladen eilanden tijdens één reis. 
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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

IBIZA

NED

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Mei
houdt je niet voor

de gek!

Mei
Ik loop te fl uiten, 

want het is heerlijk 
buiten.



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. 

Daltonstraat 7 Dordrecht 

078-7 440 440 

www.XtraParts.nu

Maandag t/m vrijdag 

08:00 - 18:00u 

Zaterdag 

08:30 - 13:00u

Met meer dan 25 jaar 
ervaring achter de balie 

weten wij de weg als geen 
ander en bieden wij u een 

one-stop-shop in auto-
onderdelen en meer. 
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VOLG ROMY’S 
BLOEMWERK
OP FACEBOOK!

Romy van Wingerden
Uw specialist voor al uw trouw- & rouwbloemwerk

ROMY VAN WINGERDEN  |  06-53753559
WWW.ROMYSBLOEMWERK.NL
WWW.UITVAARTBLOEMISTBARENDRECHT.NL

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, waterstofperoxide,  
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 mei en juni 2019
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20% KORTING OP 1 ARTIKEL UIT ONZE WINKEL.
Onze afdeling winkel bestaat uit verkoop van o.a. haarverf, waterstofperoxide, 
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 mei en juni 2019

✂
LOOKING/GOOD

‘s Avonds moeilijk in slaap komen, midden in de nacht wakker worden 
en vervolgens uren wakker liggen? Dat je niet de enige bent, is 

slechts een schrale troost. Bruist geeft een paar handige slaaptips.

DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL Huh? Maar als ik 
alcohol gedronken heb, val ik juist zo lekker in slaap. 
Klopt. Maar de slaap die je krijgt na een aantal wijntjes 
is een stuk minder goed. Dit komt doordat alcohol 
uitdrogend werkt.

ZORG VOOR ROUTINE. Naar bed gaan en opstaan 
op hetzelfde tijdstip helpt écht. Dit zorgt voor een 
stabiele, natuurlijke slaapcyclus die het lichaam nodig 
heeft om goed uit te rusten. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE RUST in je hoofd hebt 
voordat je gaat slapen. Heb je duizend dingen die je nog 
wilt doen en kun je daar in bed alleen maar aan denken? 
Schrijf ze op, zodat ze niet meer in je hoofd zitten.

OVERDAG REGELMATIG BEWEGEN zorgt ervoor dat 
je ‘s avonds heerlijk kunt slapen. Maar ‘s avonds sporten 
is niet slim als je moeite hebt met slapen. Doe het dan 
rustig aan of maak een fi jne, ontspannende wandeling.

BLAUW LICHT VAN TELEFOON of televisie laat op 
de avond zorgt ervoor dat je niet goed slaapt. Kun je je 
telefoon echt niet weerstaan? Houd hem dan tenminste 
35 centimeter van je ogen en zet je scherm op nachtmodus.

jij ook slecht?S laap

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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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




