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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

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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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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben 
de vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan 
op zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen Verkeersschool Waardenburg en John's 
Fietsreparatie op Locatie wat hen zoal bezighoudt en geeft ook 
Dordrecht Tours een kijkje in de keuken. Kijk jij mee?

Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Rotterdam Bruist en Oosterhout Bruist.



DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht
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Omschrijf jullie bedrijf eens
“Je kunt bij ons terecht voor alles op het 
gebied van zonwering, raamdecoratie en 
outdoor living. Eigenlijk alle benodigdheden 
voor een optimaal woon- en werkklimaat. 
Met onze producten kan tevens een forse 
energiebesparing worden gerealiseerd. 
Inmiddels is ook outdoor living niet meer 
weg te denken in ons bedrijf. Mensen 
willen meer en langer buiten zijn. Daarom 
vind je bij ons tuinkamers en fl exibele 
terrasoverkappingen die beschermen 
tegen wind en regen, maar ook Italiaanse 
ligbedden en houtovens. Ten slotte verkopen 
we producten op het gebied van beveiliging, 
zoals rolluiken, schaarhekken en isolerende 
garagedeuren. Samengevat bieden wij sfeer, 
comfort, veiligheid en duurzaamheid.”

Al bijna 40 jaar is het Rotterdamse bedrijf Bastasol Zonwering & Outdoor Living 
een pionier op het gebied van zonregulering. “Wij bedenken voor elke situatie 
een passende oplossing”, vertelt eigenaar Ron den Braber.

Bastasol Zonwering & Outdoor Living
       voor sfeer, comfort, veiligheid en duurzaamheid

Bieden jullie ook maatwerk?
“Oplossingen op maat zijn bij ons standaard. 
Als het niet bestaat, maken we het. In onze 
werkplaats worden klussen voorbereid, producten 
aangepast en reparaties uitgevoerd. Onze service 
gaat heel ver. Klanten moeten jarenlang zorgeloos 
plezier van de producten hebben. Daarom 
besteden wij veel aandacht aan de montage en 
zijn we altijd aanspreekbaar.”

Daar hangt vast ook een prijskaartje aan…
“Op het moment dat je je profi leert als een bedrijf 
met kwaliteitsproducten en een hoog service-
niveau denk je al gauw aan hoge prijzen, maar 
eigenlijk is het tegendeel waar. De beste oplossing 
is niet de duurste. Wij denken met de klant mee en 
hebben voor elk budget een oplossing. Dat laten 
we graag zien in onze showroom!”

BRUISENDE/ZAKEN

Bastasol Zonwering & Outdoor Living
Charloisse Lagedijk 563-565  |  3084 LC Rotterdam
zonwering@bastasol.nl 
010-4809220

“Klanten moeten jarenlang 
zorgeloos plezier van de 

producten hebben”
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Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

Business!

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat de 

Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.
De Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

€79,50
 p.p.*

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

1312



“AANGESLOTEN BIJ DE BOVAG, DUS 
EEN STUKJE EXTRA ZEKERHEID 

VOOR ONZE LEERLINGEN”

Verkeersschool Waardenburg
Pieter Zeemanweg 30W Dordrecht  |  078-6215033 / 06-24575986  |  www.rijschoolwaardenburg.com

FAMILIEBEDRIJF
“De grootouders van mijn man zijn dit bedrijf al in 1954 
begonnen en sindsdien is het altijd in de familie gebleven. 
Mijn schoonmoeder heeft hier zelfs nog les gegeven. 
Momenteel is de oom van mijn man nog eigenaar van de 
Verkeersschool, maar de bedoeling is dat wij deze geleidelijk 
in zijn geheel over gaan nemen. Onze kracht als familiebedrijf 
is dat we het bewust kleinschalig houden, zodat al onze 
leerlingen de persoonlijke aandacht krijgen die ze verdienen.”

HOOG SLAGINGSPERCENTAGE
“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. Dat komt doordat wij nog 
echt les geven zoals we het vak ooit geleerd hebben. Streng 
waar nodig, maar rechtvaardig en met een tikkeltje humor. 
We werken heel bewust met leskaarten waarop alle 
vaardigheden nauwkeurig worden bijgehouden. Zo is meteen 
inzichtelijk wat een leerling al beheerst.”

PERSOONLIJK CONTACT
“Het leuke van onze lange geschiedenis is dat verschillende 
generaties uit dezelfde families hier hun rijbewijs hebben 
gehaald. Dat schept toch een soort band en geeft vertrouwen. 
We hechten sowieso veel belang aan persoonlijk contact met 
onze leerlingen en doen voor iedereen even hard ons best om 
hem of haar goed en veilig te leren rijden. Neem eens een 
kijkje op onze website of informeer naar de mogelijkheden als 
je op zoek bent naar een goede en betrouwbare rijschool.”

Hét adres voor 
RIJLES

Al sinds 1954 een begrip in de 
regio: Verkeersschool 
Waardenburg. Een kleinschalige 
rijschool waar persoonlijk 
contact en flexibiliteit voorop 
staan en het slagingspercentage 
maar liefst 50% boven het 
gemiddelde in de regio 
Drechtsteden ligt. Chantal van 
Waardenburg vertelt...

“MET JE PINPAS BETALEN IS 
MOGELIJK IN ONZE AUTO”
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DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

COLUMN/MAJESTA

Poes
Zo heette ze. Gewoon Poes. Een zwerfkat 
had haar in de stal geboren laten worden. 
Een week later lag moederpoes dood langs de 
weg. Kleine rode Poes heb ik met een fl esje 
grootgebracht. En natuurlijk kon ik haar toen 
niet meer wegdoen! Zo lief, zo aanhalig en 
spinnen dat ze kon! Kleine dondersteen, 
hing in de gordijnen, klom in de bank.  

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven 
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het 
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek, 
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol 
trots haar drie jonkies die ze in de mand tussen de schone 
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken 
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging 
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters 
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn 
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee 
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de 
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is 
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar 
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan denk ik aan haar.

Buitendijk 101, Rotterdam  |  010 - 483 33 85
info@dierencrematie.nl
www.dierencrematie.nl
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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

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

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 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.

Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
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voor iedere kamer in huis
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Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur
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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
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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 voor 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?

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!

Het BBQ  seizoen  
        is volop bezig!

Voor het 
lekkerste 
vlees ga je 
naar Ron Vos
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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

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D
Voor goede en betaalbare reparaties moet je bij 
John's Fietsreparatie op Locatie zijn!

“Ik ben begonnen omdat ik zag dat mensen met een 
klein budget geen goede en betaalbare fietsenmaker 
konden vinden die ook aan huis kwam.”

“Per klant probeer ik een passende oplossing te 
vinden en zorg ik dat de klant te aller 
tijden inspraak heeft met zijn en/
of haar wensen.”

Nieuwsgierig of hulp nodig? 
Bel dan 06-25141517

John's Fietsreparatie op Locatie
Stratosfeerstraat 81, Dordrecht  |  johnsservice1@hotmail.com
06-25141517  |  www.j-m-h-kassing.webnode.nl

Kapotte 
fiets?
Wij repareren uw fiets aan huis! 

Vanaf september 
kunt u ook bij ons 

terecht voor reparatie 
van uw scootmobiel 

aan huis!
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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

Het Wapen van Alblasserdam

2012 AB Haarlem  |  06-29572535
contact@nieuwwater.nl  |  www.nieuwwaterwinkel.nl

Vernieuw je   
kraanwater!

HET KAN ANDERS
Voor Nieuw Water selecteerde zij hulpmiddelen 
waarmee je het water uit je kraan kunt vernieuwen. 
“De kwaliteit van het Nederlandse leidingwater is
goed in de zin dat je er niet ziek van wordt en het een 
neutrale smaak heeft”, vertelt Giovanna. “Door alle 
bewerkingen is het echter ontdaan van een aantal 
natuurlijke eigenschappen. Iedereen die weleens 
sprankelend water uit een bergbeek heeft geproefd, 
weet dat het anders kan. Levendiger, frisser,  
helderder, lichter..” 

LEKKER, GEZOND EN DUURZAAM
“Met innovatieve methoden en technieken kun je de 
zuiverheid, moleculaire structuur en energiewaarde 
van kraanwater herstellen en versterken. Dat is niet 
alleen lekkerder, maar ook gezonder. Bovendien is het 
veel duurzamer dan flessen, alleen al omdat je geen 
afval hebt.”

ZELF ERVAREN
“Geen mens is hetzelfde. Je moet uiteindelijk vooral 
zelf ervaren wat waterkwaliteit is en wat het voor je 
kan betekenen. Om die reden ga ik bij voorkeur naar 
de mensen toe voor een waterproeverij. Daarbij gaan 
we uit van het lokale water en kijken we samen wat de 
meest geschikte methode is om de basiskwaliteit van 
het water uit je kraan te optimaliseren. 

Afhankelijk van de persoonlijke wensen en behoeften 
van jou en eventueel je gezin is het ook mogelijk om 
het water te verrijken met bepaalde functionaliteiten.”

PERSOONLIJKE DRIJFVEER
“Ik weet uit eigen ervaring dat het drinken van zuiver 
en vitaal water bijdraagt aan je kwaliteit van leven en 
dat je daar blij van wordt. Dat gun ik iedereen en daar 
ga ik voor!”

Giovanna Gomersbach was altijd al bezig met 
voeding. Toen ze eind 2010 tot de ontdekking 
kwam dat er zoiets bestond als ‘gevitaliseerd 
water’, was haar interesse gewekt. Ze ging op 
onderzoek uit, wat resulteerde in het boek  
'De Schoonheid van Water - goud van de 
toekomst’. Vanuit haar passie ontstond 
bovendien het nieuwe beroep ‘waterveredelaar' 
en ook het bedrijf Nieuw Water.
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Erotic Treasure

www.erotictreasure.nl

Nieuwsgierig?  
Neem dan eens een kijkje op onze website.

GROTE MATEN HERENKLEDING

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
of shop op www.laformagrande.nl
KORTE BREESTRAAT 14   |   078 631 93 18   |     VOOR DE DEUR

Erotic Treasure
Grote Spuistraat 28, Dordrecht  |  078-6150368

7 dagen per week open
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3
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7
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BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!
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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

Dordrecht Tours V.O.F.
No. 28 Wonen & Lifestyle

John's Fietsreparatie op locatie
Jolly Good V.O.F. (La Forma Grande)

ZWIJNDRECHT
Aquafizz

Kars & van Dijk BV
Edwin Smulders Catering

Limousine Slagerij Ron Vos

HENDRIK-IDO AMBACHT
Serviceburo Verschoor

E.H.B.O. vereniging Hendrik-Ido-Ambacht

SLIEDRECHT
Zalmhuisje

De Lockhorst
Intratuin Sliedrecht BV

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.

Ontdek Dordrecht en omgeving  
op een orginele manier met

Dordrecht is zeer de moeite waard met 

bezienswaardig heden als: Onderwijsmuseum, 

Binnenvaartmuseum Patriciërshuis, Dordrechts 

Museum, Stadhuis, Huis van Gijn, Hof van 

Nederland en de historische binnenstad met 

meer dan 1000 monumenten.

De elektrische tourtrein is van 13 april tot 
31 oktober per uur (dag) te huur.  
De trein biedt ruimte aan 36 personen en 
is rolstoeltoegankelijk. Tot 30 september 
rijdt de trein van donderdag t/m zondag 
Hop On Hop Off. Ook kunt u een enkele 
stadstour maken.

DORDRECHTTOURS.NL

info@dordrechttours
Tel: 06-190 296 65
of 06-532 331 26
NB: groepen hebben voorrang ten  

opzichte van individuele tickets.

De elektrische  tourtrein  is per uur (dag) te huur voor: teamuitjes, bruiloften, 
kinderfeestjes,  

pendeldiensten en familie 
uitstapjes.

Dordrecht Tours! 
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DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

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 september en oktober 2019
Niet in combinatie met andere kortingen.

✂

Ram 21-03/20-04
Ook al is deze maand heel goed voor de 
liefde, vergeet je familie en vrienden 
niet. Let ook op je fysieke conditie.

Stier 21-04/20-05
Geen zorgen op het gebied van relaties, 
er zullen geen grote veranderingen zijn 
in september.

Tweelingen 21-05/20-06
Je zult met je partner harmonie 
ervaren en begrijpt elkaar bijna zonder 
woorden. Ook ga je een stabiele 
periode tegemoet in je carrière.

Kreeft 21-06/22-07
Je kan snel gefrustreerd raken en dit 
kan ervoor zorgen dat je de stress op je 
vrienden of familie botviert. 

Leeuw 23-07/22-08
Relaties zakken wat weg omdat je de 
tijd nodig hebt om alles bij te werken 
wat je gemist hebt in de zomer.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende de maand september is 
het eenvoudig voor je om al je 
problemen op te lossen. 

Weegschaal 23-09/22-10
September geeft je de moed om te 
zeggen wat je het liefste wil. Het is 
makkelijk voor je om te vragen om meer 
salaris of een langere vakantie. 

Schorpioen 23-10/22-11
De aanstaande herfst brengt je in 
kalmer vaarwater, wat je de hele maand 
september zal blijven voelen.

Boogschutter 23-11/21-12
Als je single bent, moet je je ogen 
openhouden. Er is een kans om je 
soulmate te ontmoeten.

Steenbok 22-12/20-01
In september zou elke Steenbok zijn tijd 
en energie aan zijn gezondheid moeten 
wijden. Lange werkdagen kunnen een 
slechte invloed hebben.

Waterman 21-01/19-02
De beginnende liefde van de Waterman 
is afgesleten, maar dat betekent niet dat 
je relatie zinloos is.

Vissen 20-02/20-03 
Als je jezelf hebt overschat bij het 
wisselen van het seizoen, kan dit ten 
koste gaan van je gezondheid.

HOROSCOOP

September
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Nieuwsgierig naar een van 
onze opleidingen of cursussen? 
Kijk voor meer informatie en 
aanmelding op onze website: 
www.ehbohia.nl

Posten op evenementen,  
een bedrijfsongeval, 
verwondingen bij kinderen?
Ga je EHBO halen, je kan 
er een leven mee redden!
www.ehbohia.nl

EHBO 
cursus 
volgen?
Jij kunt het verschil maken!

Arjan Nijkamp
Coördinator

Gezocht:
VERKEERSREGELAARS

voor evenementen in de 
Drechtsteden

Kijk op: www.verkeersregelaarhia.nl

Balance My Life  |  Brugstraat 2, Oud Alblas 
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

Stress- en burn-outcoach
Mensen die mij kennen omschrijven mij als:
gedreven, praktisch, resultaatgericht, deskundig, 
betrouwbaar en integer met een gezonde dosis humor.

LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen
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Als de vakantie weer voorbij is, ga je voor snel en makkelijk, maar ook voor voedzaam. 
Waarom niet dit broodje kipsaté of een vegetarisch bordje vol powerfood?

Broodje met

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

Bak de stukjes kip in een pan met een 
beetje olie of boter en bestrooi tijdens het 
bakken met wat peper en zout. Schep als 
de kip gaar is deze door de satésaus. 
Snijd de pistoletjes open en beleg met 
plakjes komkommer. 

Schep hier wat van de kipsaté op en 
verdeel wat taugé en gebakken uitjes er-
over. Snijd de rode peper in dunne ringen 
en verdeel deze naar smaak erover.

Houd als maaltijd 2 broodjes per persoon 
aan en als lunch 1 per persoon.

INGREDIËNTEN
300 gr kipfi let in blokjes

boter of olie om te bakken
peper en zout

1 portie satésaus
4 pistoletjes

1 komkommer
125 gr taugé

gebakken uitjes
1 rode peper

4 STUKS - 25 MINUTEN

VERWIJDER 
PRIJSSTICKERS van 

je nieuwe servies door 
een warme föhn 
tenminste dertig 
seconden op de 
sticker te richten.

ETEN OPWARMEN
IN DE MAGNETRON? 

Het is sneller warm 
als je wat ruimte
in het midden
van het bord 

openlaat.

DRINK WATER tussen 
het drinken van rode 
wijn door. Het water 
spoelt de wijn van je 
tanden, waardoor je 
minder kans hebt op 

paarse tanden.

kipsate Couscous

eK
EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.v

BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

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

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous
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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


