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De kwaliteit van water wordt op onzichtbare wijze (op moleculair 
niveau) beïnvloed. De structurele ordening van de watermoleculen 
is van belang voor het gedrag van water, ook in ons lijf. De 
biologische opneembaarheid van water en het hydraterend 
vermogen kunnen wij beïnvloeden. Dat is goed nieuws, want 
vervuild water en ‘dood’ water (is energie-arm) werken niet goed 
genoeg voor ons. 

Water heeft veel belangrijke functies te vervullen: alles in onze 
natuur is afhankelijk van hoe het water werkt. In de basis werkt 
het water reinigend en hydraterend. Hydratatie van alle cellen is 
essentieel in alle lichaamsprocessen en gezondheid. 

Hoe kan water de 
gezondheid van 
mensen beïnvloeden?

Daarom is mijn advies: zuiver en revitaliseer je (drink) 
water zodat het energie brengt, je cellen diepgaand 
ontgift en je hele lijf optimaal hydrateert. En je merkt 
het: water van hoge kwaliteit drinkt gemakkelijker en je 
voelt je er direct beter bij!

Regelmatig krijg ik de vraag: hoeveel moet ik drinken? Dan leg ik uit 
waarom de kwaliteit van het water eigenlijk nog belangrijker is. 
Zuiver en vitaal water is effectiever en daar heb je minder van nodig.

Voor een 
uitgebreide toelichting 

vraag je vrijblijvend en kosteloos 
de 7-delige emailcursus 

Gezond Water aan: 
www.nieuwwaterwinkel.nl/email-serie-

gezond-water/
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VOORWOORD/NOVEMBER

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst 
van Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker 
wordt dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom 
dus maar op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids 
waaronder je je heerlijk kunt nestelen op de bank. Want wat ons 
betreft is november ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ op de bank? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen 
voor je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in 
de keuken bij Gifts and More? En ook Mark Verboom van Doka 
Dordrecht laat ons vol trots zijn onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ 
om ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld 
heeft iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies 
is, maar het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. 
Ook daar lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
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.
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ADVERTEREN?
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nl@nederlandbruist.nl
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

op de bank zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de vriezer is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat 
voor de een troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen hap 
door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food

98



Sigaretten, tabak en accessoires
Gifts and More heeft een ruim assortiment 
sigaretten, shag, sigaren, waterpijptabak en allerlei 
rookaccessoires (van aanstekers en asbakken tot 
liquids voor elektronische sigaretten). Ook voor een 
elektronische sigaret kunt u bij ons terecht.

Gifts
Bij ons kunt u terecht voor een cadeautje voor een 
gelegenheid, zoals een verjaardag, jubileum of 
gewoon zomaar, omdat je niet met lege handen  
bij iemand op visite wilt gaan. Woonaccessoires, 
fotolijsten, glazen en cadeaukaarten. Als extra 
service wordt u geschenk door ons feestelijk 
ingepakt.

and More…
“Wij bieden tevens een grote keuze in lectuur - 
zoals tijdschriften, kranten en televisiebladen - en 
wenskaarten voor alle mogelijke gelegenheden. En 
voor mensen die weleens een gokje willen wagen, 

Tabac & Gifts - Gifts and More, voorheen Molendijk, Richard Durinck, Franciska is 
een tabakswinkel die sinds de jaren ‘50 gevestigd is in het hart van de wijk Wielwijk 
op het Admiraalsplein 8 te Dordrecht. In november 2018 is de zaak overgenomen 
door de huidige eigenaren en zij hebben de winkel nieuw leven ingeblazen.Meer

hebben wij Toto-, Staats-, Lotto- en Krasloten.  
Omdat we een PostNL pakketpunt zijn, kunnen 
klanten bij ons pakketjes ophalen en versturen”. 
Verder kunnen onze klanten bij ons terecht voor  
het vervangen van een horlogebatterij en het 
reinigen van kleding door een stomerij.

Persoonlijk contact
“Ondanks dat we pas een jaar bestaan, hebben we 
al veel vaste klanten die hier regelmatig komen en 
die we inmiddels ook persoonlijk kennen. We 
proberen altijd tijd te maken voor een praatje met 
onze klanten en dat wordt gewaardeerd”.

U vindt ons op het Admiraalsplein 8 in de wijk 
Wielwijk in Dordrecht. Wij zijn telefonisch  
bereikbaar op telefoonnummer: 078-2001060.  
We zijn dagelijks geopend op maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 08.00 
tot 17.00 uur. 

Admiraalsplein 8, Dordrecht  |  078-2001060  |  info@gifts-and-more.nl
www.gifts-and-more.nl  |   giftsandmoredordrecht

BRUISENDE/ZAKEN

Kom eens langsen laat je
verrassen!
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jouVoor
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. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een jurk of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. 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 

Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. Met een SodaStream-toestel wordt 
kraanwater in een handomdraai bruisend 
water. En met de toe te voegen smaken 
maak je jouw drankje extra bijzonder. 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

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 VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

SHOPPING/NEWS

 

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. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

 van Nederland Bruist en van de glossy 

het Bredase peutertje Robin. 

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.

12



Theater De Willem biedt een programma van ruim 
honderd voorstellingen in alle genres zoals familie, 
cabaret, muziek, musical en toneel.  
Bij Theater De Willem parkeer je gratis voor de deur,  
is de zaal ook met 500 bezoekers lekker intiem en  
zijn de entreeprijzen altijd schappelijk. Ook dit  
seizoen kun je in De Willem weer genieten van de  
leukste cabaretiers, de meest betoverende jeugd-
voorstellingen, swingende muziekvoorstellingen 
en het mooiste toneel.

Voor de wat oudere bezoeker is er een serie muziek - 
matinees op de zondagmiddag en voor de jongste 

bezoekers zorgen zij altijd voor een leuke activiteit 
rondom de voorstelling. Zo is er bij elke familie-
voorstelling een kleur tafel en kunnen kinderen bij 
veel voorstellingen worden geschminkt. 

Bestel je kaarten snel en gemakkelijk via  
www.theaterdewillem.nl.

Bezoekadres
Theater De Willem
Van der Palmstraat 4
3351 HA Papendrecht 
Openingstijden kassa
Burgemeester Keijzerweg 110
ma t/m vr: 07.00  tot  14.00 uur 
ma t/m do: 19.00  tot 21.30 uur 
za en zo: 09.00 tot 12.30 uur
Van der Palmstraat 4
Een uur voor aanvang van elke 
voorstelling.

HÉT ADRES 
VOOR EEN 
ONBEZORGDE
THEATER-
ERVARING! 

Mandy Watson lijkt niet alleen sprekend op haar idool Kate 
Bush, maar zingt ook met dezelfde sound en emotie van 
de diva. Watson is de zangeres van de vijfkoppige Engelse 
formatie Cloudbusting. “Alsof we de stem van Kate zelf 
horen”, zeggen bandleden Del Palmer en Preston Heyman 
over Mandy. En zij kunnen het weten, want zij hebben 
nog opgetreden met grande dame Bush. De ontroerende 
songs van Kate Bush als ‘Wuthering Heights’, ‘Don’t give 
up’ en ‘Babooshka’ domineerden jarenlang de hitparades. 
40 Years of Kate Bush is een waar eerbetoon, waarmee 
Cloudbusting het repertoire van Bush levend wil houden.

Cloudbusting met 40 Years Of KATE BUSH is te zien op vrijdag 
15 november om 20.15 uur in Theater De Willem. Bestel uw 
kaarten snel en gemakkelijk via www.theaterdewillem.nl of bel 
de kassa op 078-6158226.

www.theaterdewillem.nl 
078-6158226
Gratis parkeren voor de deur 

CLOUDBUSTING
40 YEARS OF KATE BUSH

WE GEVEN 3X 2 VRIJKAARTEN 
WEG VOOR DEZE VOORSTELLING. 
Kans maken? Mail naar prijsvraag@nederlandbruist.nl 
o.v.v. Winactie Theater De Willem. 

WIN

TE ZIEN IN NOVEMBER 
IN THEATER DE WILLEM

muziek

muziek

muziek

dans

THE LEGENDS 
Swingin’ In 
New Orleans

Zondag 3 november, 
14.30 uur

RUBEN HEIN
Boventoon

Donderdag 7 november, 
20.15 uur 

ESTHER 
GROENENBERG 
Back To The Garden

Woensdag 6 november, 
20.15 uur

ANOTHER KIND 
OF BLUE
Flirt With Reality

Donderdag 14 november, 
20.15 uur
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DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt op 17 november aan in Apeldoorn. 
 Sinterklaas heeft dit jaar een nieuw vervoersmiddel. Hij komt   
   namelijk met een prachtige stoomtrein richting Nederland. 
  Het carnavalsseizoen start offi cieel op 11 november 
 om elf over elf. Vaak wordt op deze dag ook de
   nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. 

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
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Kleren maken de man. Geen enkele maat uitgezonderd! 
Inmiddels alweer zo’n twintig jaar kunnen mannen van alle 

leeftijden met ’n maatje meer, bij La Forma Grande een 

keuze maken uit een zeer uitgebreide collectie. Van jonge, 

trendy vrijetijdskleding tot classy, casual herenkleding.

NIEUWE WINTERCOLLECTIE 
Overhemden, T-shirts, 
sweaters, vesten, jacks, 
colbertjasjes, jeans en 
kostuums in de maten 
2XXL t/m 6XXL.

KORTE BREESTRAAT 14   |   078 631 93 18   |    VOOR DE DEUR

GROTE MATEN HERENKLEDING

A H O R N  |  A DA M O  |  CA B A N O  |  CA S A  M O DA  |  C U LT U R E  |  L AC O S T E  |  L E R R O S  |  M AC  |  P I E R R E  CA R D I N  |  R E D F I E L D  |  R E D P O I N T  |  S .O L I V E R

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
of shop op www.laformagrande.nl

Kleren maken de man. Geen enkele maat uitgezonderd! 
Inmiddels alweer zo’n twintig jaar kunnen mannen van alle 

leeftijden met ’n maatje meer, bij La Forma Grande een 

keuze maken uit een zeer uitgebreide collectie. Van jonge, 

trendy vrijetijdskleding tot classy, casual herenkleding.

NIEUWE WINTERCOLLECTIE 
Overhemden, T-shirts, 
sweaters, vesten, jacks, 
colbertjasjes, jeans en 
kostuums in de maten 
2XXL t/m 6XXL.

KORTE BREESTRAAT 14   |   078 631 93 18   |    VOOR DE DEUR

GROTE MATEN HERENKLEDING

A H O R N  |  A DA M O  |  CA B A N O  |  CA S A  M O DA  |  C U LT U R E  |  L AC O S T E  |  L E R R O S  |  M AC  |  P I E R R E  CA R D I N  |  R E D F I E L D  |  R E D P O I N T  |  S .O L I V E R

Kom naar onze winkel in Dordrecht 
of shop op www.laformagrande.nl



UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

Uw haard- en kachelspecialist heeft alles 
op het gebied van sfeerverwarming en 

schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs 
in onze ruime showroom op industrieterrein 
Prinsenland in Rotterdam of kijk vast even 

rond op onze website voor een indruk van ons 
assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
HAARD OF KACHEL VAN 

TOPKWALITEIT GEVONDEN? 
KOM DAN NAAR:

DE GRIFFIOEN

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische

 kachels

• Sierschouwen

• Plateau’s

• Tuinhaarden
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BINNEN/BUITEN

De Zwarte Weduwe is niet dood... 
Drugskoningin Carmen van Walraven zit 
ondergedoken in Canada en leidt daar een 
anoniem leven. Ze houdt zich overal 
buiten, totdat er op een avond een collega 
lastiggevallen wordt. Uit zelfverdediging 
vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en 
uitgeleverd aan Nederland. Terwijl haar 
kinderen in shock zijn dat hun moeder nog 
leeft, zijn er ook wat mensen die nog een 
rekening met Carmen hebben openstaan. 
Penoza: The Final Chapter draait vanaf 
28 november in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
PENOZA: THE 
FINAL CHAPTER

Ieder jaar vindt in Eindhoven het 
internationale lichtkunstfestival 
GLOW plaats. Tientallen 
lichtkunstenaars geven met hun 
lichtinstallaties de binnenstad van 
Eindhoven een nieuw aangezicht. 
Gevels en openbare ruimtes 
veranderen in sprookjesachtige 
kunstwerken. Kom naar Eindhoven 
en beleef hoe bij het vallen van de 
avond het straatbeeld van de stad 
verandert van kleur en vorm.
De lichtkunstprojecten zijn met een 
looproute aan elkaar verbonden. 
Naast grote internationale 
lichtkunstenaars, maakt GLOW 
ruimte voor innovatieve en unieke 
projecten van eigen bodem. Thema 
2019: Living Colors.
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

D AGJE UIT
GLOW
EINDHOVEN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.

Gehandicaptenzorg iets voor jou?

“ Als gehandicaptenbegeleider ben je als het ware een tweede moeder voor de cliënt. De werkzaamheden zijn erg divers, dat maakt het leuk. Ik ga regelmatig met de mensen een rondje wandelen, bood-schappen doen, spelletjes spelen, bakken, koken en ga zo maar dookoken en ga zo maar door. Ze zijn altijd in voor een leuke activiteit en als Verzorgende krijg je daar veel energie van om je werk op een leuke en gezellige manier op te pakken.
-Jessica

Wil jij ook werken in de GGZ?

Ik vind het werken in de GGZ echt 

een uitdaging. Het is mooi dat je er kan zijn 

voor de mensen door te luisteren en ze 

te ondersteunen waar nodig. Door samen 

te werken aan de problemen die zij hebben 

bouw je een vertrouwensband op en ik 

vind het zo mooi als je mensen stapje voor 
vind het zo mooi als je mensen stapje voor 

stapje vooruit ziet gaan. Dat ik daar aan mee

heb kunnen helpen maakt het werken in de

GGZ voor mij extra waardevol.
-Floor

“

Iets voor jou? 
Neem dan contact met ons op!

Bij Operando kun jij:
- werken wanneer het jou uitkomt;
- werken naast je studie of gezin;
- werken bij jou in de buurt;
- jezelf blijven ontwikkelen.

Gehandicaptenzorg iets voor jou?

“ Als gehandicaptenbegeleider ben je als het ware een tweede moeder voor de cliënt. De werkzaamheden zijn erg divers, dat maakt het leuk. Ik ga regelmatig met de mensen een rondje wandelen, bood-schappen doen, spelletjes spelen, bakken, koken en ga zo maar dookoken en ga zo maar door. Ze zijn altijd in voor een leuke activiteit en als Verzorgende krijg je daar veel energie van om je werk op een leuke en gezellige manier op te pakken.
-Jessica

Wil jij ook werken in de GGZ?

Ik vind het werken in de GGZ echt 

een uitdaging. Het is mooi dat je er kan zijn 

voor de mensen door te luisteren en ze 

te ondersteunen waar nodig. Door samen 

te werken aan de problemen die zij hebben 

bouw je een vertrouwensband op en ik 

vind het zo mooi als je mensen stapje voor 
vind het zo mooi als je mensen stapje voor 

stapje vooruit ziet gaan. Dat ik daar aan mee

heb kunnen helpen maakt het werken in de

GGZ voor mij extra waardevol.
-Floor

“

Iets voor jou? 
Neem dan contact met ons op!

Bij Operando kun jij:
- werken wanneer het jou uitkomt;
- werken naast je studie of gezin;
- werken bij jou in de buurt;
- jezelf blijven ontwikkelen.
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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

Heeft u moeite om uw nagels allemaal gelijkmatig 
lang te krijgen, omdat ze snel breken, scheuren of 
brokkelen? Dan is de ManiQ versteviging de 
oplossing voor u!

ManiQ versteviging is het ideale alternatief voor 
dames die wel mooie verzorgde nagels ambiëren, 
maar geen dikke, lange kunstnagels willen laten 
zetten.

ManiQ, de ultieme natuurlijke nagelversteviging:

• Sterker dan een lak
• Dunner dan een kunstnagel
• Flexibel als een natuurlijke nagel
• Breekt niet, scheurt niet, lift niet
• De behandeling duurt slechts 45 minuten
• Minimaal 3 weken optimaal verzorgd
• Naast naturel ook af te lakken met gellak, keuze 

uit meer dan 125 kleuren 

Wilt u ook mooie natuurlijk uitziende nagels?

Beauty & Nagelstudio Margriet 
Einsteinstraat 67, unit 0.06 Dordrecht 
06-22204790  |  www.beautyennagelstudiomargriet.nl
gratis parkeren  |  rolstoel toegankelijk/vriendelijk
06-22204790  |  www.beautyennagelstudiomargriet.nl

Thuis zelf 
onderhouden? Dat is 
zo gepiept! Met 1x per 
dag de nagels 
verzorgen met 
nagelriemolie.
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Gezocht:
VERKEERSREGELAARS

voor evenementen in de 
Drechtsteden

Kijk op: www.verkeersregelaarhia.nl

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 u een 
onestopshop in auto-
onderdelen en meer. 

Gerard van Holstein heeft als tuinontwerper 
ruim 25 jaar ervaring in het ontwerpen en 
aanleggen van particuliere en bedrijfstuinen. 
De door hem ontworpen tuinen laten een 
veelvoud aan stijlen zien: modern, 
parkachtig en landschappelijk. Met het 
gemeenschappelijke kenmerk dat ze altijd 
direct na aanleg een volwassen resultaat 
hebben. Daarbij moet een goed tuinontwerp 
de juiste verhoudingen hebben en zijn 
afgestemd op de wensen van de klant.

Sluisweg 49, Dordrecht  |  06 28 575 182  |  078 613 36 04  |  info@vanholsteinhoveniers.nl  |  www.vanholsteinhoveniers.nl

VOOR DE TUIN VAN JE DROMEN!

Specialist in 
tuinontwerp, 

aanleg en 
onderhoud

Sluisweg 49, Dordrecht  |  06 28 575 182  |  078 613 36 04  |  info@vanholsteinhoveniers.nl  |  www.vanholsteinhoveniers.nl

Bij EHBO-vereniging Hendrik-Ido-
Ambacht kunt u verschillende 
cursussen volgen: een complete 
EHBO-opleiding, een cursus Eerste 
Hulp aan Kinderen of een cursus 
Reanimatie en AED. Daarnaast 
verlenen wij EHBO op evenementen. 

Nieuwsgierig naar een van onze 
cursussen of EHBO nodig op uw 
evenement? Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op onze 
website: www.ehbohia.nl

Ankie van de 
Breevaart

Voorzitter en 
instructrice

Beroep: docent

“Iets kunnen doen 
als er wat gebeurt 

geeft een veel 
beter gevoel dan 

toekijken”
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.nl
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.nl 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.nl 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl

5

4

2

1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.nl
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.nl

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.nl

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!
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PAPENDRECHT
Loes Healthy Local Food
Kapsalon Jolly Good Hair

Theater de Willem

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)

IJsexpress
Doka Dordrecht
Gifts and More

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.

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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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profi teer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

Oisterwijk is een gastvrije gemeente waar altijd iets te beleven is. 
Dankzij de ligging midden in de natuur wordt de gemeente ook wel 

‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

DealB R U I S T

OISTERWIJK/BRUIST

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fi etsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fi ets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

FIETSEN EN WANDELEN

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Oisterwijk. JA, OOK 
OISTERWIJK BRUIST!

glossy uit jouw regio, brengen 

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. Ook heeft de 
stad een eigen NS-station. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 
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Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

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 en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
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 van 1 november t/m 9 december 2019

Niet in combinatie met andere kortingen.

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 van 1 november t/m 9 december 2019

Niet in combinatie met andere kortingen.

✂

37



Ontdek het ijsfeestje, een gevulde vriezer met al 
uw favoriete ijsjes, altijd en overal! Wij maken 
het voor u mogelijk. Wat begon als experiment is 
inmiddels een serieus concept 
geworden dat al door vele bedrijven 
en particulieren is gevonden. 

Ontdek wat we voor u kunnen 
betekenen op www.ijsfeestje.nl!

Zonder ijs  
geen feestje!

Grotekerksbuurt 31b, Dordrecht  |  088 - 37 47 100 
info@ijsexpress.nl  |  www.ijsfeestje.nl

“Vrolijkheid 
bereikbaar 
maken, dat is 
wat wij willen 
met ‘het 
IJsfeestje”

Op zoek naar iets bijzonders voor personeelsfeestjes, sportdagen, bruiloften, beurzen of evenementen?

Erotic Treasure

www.erotictreasure.nl

Nieuwsgierig?  
Neem dan eens een kijkje op onze website.

Erotic Treasure
Grote Spuistraat 28, Dordrecht  |  078-6150368

7 dagen per week open

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

“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

Kapotte fiets?
Wij repareren jouw fiets aan huis! 

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Kortere dagen
zijn best fijn

als je een keer je 
dag niet hebt

goede bui
Als het weer

niet meezit, zorg
dan zelf voor een

herfst
Zorg dat je

wilde haren niet 
wegwaaien deze



LOOKING/GOOD

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. Die 
temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. Gelukkig hebben wij 
voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje gezet om de winter door te komen!

GOED SMEREN
Smeer ’s ochtends en ’s avonds je huid lekker in 
met een extra dikke crème. Op deze manier breng 
je het vochtgehalte weer op peil en dat merk je! 
Dit beschermlaagje zorgt ervoor dat je nét even wat 
meer kunt hebben.
DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld 
een fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van 
je favoriete thee.
VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je 
haar geen goed. Verwen je haar daarom eens met een 
lekker masker! En vergeet niet om je haren goed te 
drogen voor je op een koude ochtend de deur uitgaat. 
Hierdoor kan je haar namelijk fl ink beschadigen.
DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche 
na een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche 
droogt je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te 
douchen en gebruik na het douchen nog een 
hydraterende bodylotion. Je huid is je dankbaar.
VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalm 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips  
  voor de winterMet 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

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

ADVERTEER 
OOK IN 
BRUIST!
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Als hobbyfotograaf was ik 
alljd al nieuwsgierig hoe ze 
vroeger foto’s maakte, en dat 
wilde dat alljd zelf eens 
doen, dus heb ik een eigen 
doka opgezet. 

Nu wil ik dNu wil ik deze kennis delen 
met andere in de vorm van 
leuke workshops. De work-
shops zijn geschikt voor 
kleine groepjes, die in een 
middag of avond een leuke 
beleving willen meemaken. 

Eerst ga je met een oude 
camera zelf foto’s maken die 
we daarna zelf gaan ontwik-
kelen en afdrukken. Zodat u 
ook de magie van analoge fo-
tografie ervaart.
 

Mark Verboom
078-3033688

Spuiboulevard 220
3311GR Dordrecht

 

info@doka-dordrecht.nl
hhps://www.doka-dordrecht.nl
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Het centrum is overzichtelijk en bijna alle 
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand 
van elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige 
parlement, de vele visrestaurantjes en het 
shoppen in Laugavevur, dé winkelstraat van 
Reykjavik. 

GOUDEN CIRKEL
De naam geeft het al aan: dit is één van de 
bekendste en populairste toeristische 
bestemmingen op het eiland. Door de ligging 
dicht bij de hoofdstad is dit een prima daguitstap. 
De Gouden Cirkel is zo'n 300 kilometer lang en 
perfect op één dag te doen.

De waterval van Gullfoss op de Hvitá-rivier is één 
van de meest indrukwekkendste van het 
zuidwesten. Een val van 32 meter in twee 
etappes doet het water aanzwellen en met brute 
kracht in de diepte smakken.

Het geothermische terrein in Haukadulur doet 
denken aan een pokdalig maanlandschap. Hete 

Reykjavik is bijna altijd het vertrek- en aankomstpunt voor rondreizen op 
IJsland. De meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld is er een in 

pocketformaat: kleine huisjes, bezet met kleurige aluminium golfplaten, 
domineren het straatbeeld in de binnenstad. 

Op citytrip naar Reykjavik

HUUR EEN AUTO 
EN ONTDEK DE
PRACHTIGE 
NATUUR VAN 
IJSLAND

bronnen en borrelende modderpoelen barsten om de paar minuten uit. De eruptie 
begint met het pruttelen van het water, waarna een helblauwe bel ontstaat. 
Een fractie later ontploft de hele boel en spuit het water tot dertig meter hoog.

Het Thingvellir National Park staat bekend om zijn geschiedenis en prachtige 
natuur. Je loopt hier over de Mid-Atlantische Rug waar het Europese en 
Amerikaanse continent jaarlijks zo'n twee centimeter uit elkaar drijven. Dat 
verklaart de aardbevingen en vulkanische activiteit.

BRUIST/REIZEN

Reykjavik
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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.
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van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
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Harrie Vermeulen is terug en dit keer wel 
op een heel bijzondere manier! In de 
spiksplinternieuwe, gierend absurde 

komedie HERRIE IN DE KEUKEN,
- geschreven door Jon van Eerd - vliegen, 

de petten, snorren en pruiken 
door het theater. 

Krankzinnig en 
dubbel zinnig spelen 

zes acteurs 
meer dan

veertig 
rollen!

speeltJon van Eerd
Een dolkomisch verhaal
Als eigenaren van een noodlijdende snackbar proberen 
Harrie en zijn compagnon hun armzalige eten aan de man te 
brengen. De zon begint te schijnen als de valse eigenaresse 
van de aangrenzende tattooshop een oplossing biedt. Met 
haar ‘ingrediënten’ kan Harrie zijn snacks veel goedkoper 
aanbieden. Ondanks het feit dat Harrie een vermoeden heeft 
dat het geen zuivere koffi e is, gaat hij met haar in zee. Als de 
Keuringsdienst van Waren zich meldt voor een controle, 
vreest Harrie dat zijn illegale praktijken aan het licht komen. 
Maar dan doet hij een schrikbarende ontdekking! 

Puur vermaak
Jon van Eerd vertelt vol enthousiasme over de theatershow: 
“Ik heb enorm veel zin om het theater weer in te gaan! We 
gaan de gasten vermaken met een gezonde dosis humor, 
zodat ze de problemen uit het dagelijkse leven even helemaal 
vergeten. Het wordt net een minivakantie. Kortom: een 
avondje puur genieten!”

de petten, snorren en pruiken de petten, snorren en pruiken 
door het theater. 

Krankzinnig en 
dubbel zinnig spelen 

zes acteurs 
meer dan
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y 
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Kijk jij ook uit naar 
een hysterisch leuke 
avond? Wacht niet langer 
en bestel vandaag nog 
kaarten voor een show bij
jou in de buurt. Jon voegt 
hier graag nog het volgende 
aan toe: “Of het nu gaat om 
een grote of kleine zaal, wij 
voelen de sfeer moeiteloos 
aan en zullen hier gepast 
op inspelen. Eén ding is 
zeker: het wordt elke 
voorstelling weer lachen, 
gieren en brullen!”
Vanaf november is Jon
te zien in theaters door 
heel Nederland. Kijk op 
www.pretpakhuis.nl.

hier graag nog het volgende hier graag nog het volgende 
aan toe: “Of het nu gaat om 

“HERRIE IN DE 
KEUKEN WORDT DE 

VETSTE KOMEDIE 
VAN HET JAAR!”
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Balance My Life  |  Brugstraat 2, Oud Alblas 

06 53 58 53 19  |  mirjam@balancemylife.nl

Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:
• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
•  Preventief onderhoud
 (riool/dakgoten)
•  Inspecties, reparaties
•  Ad-Hoc en/of regie-opdrachten

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
www.tostotaal.nl

REGIO GROOT-RIJNMOND

0900-8998833
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

storing 
reinigen 
wastafel 
toilet 

ontstoppen 
reparatie 
gootsteen 
dakgoten

kwaliteit 
beleving 
wellness 
water 

techniek 
puur 
drinken 
sappig

stress 
lichaam 
workshop 
coaching 

gezin
slaap 
wandelen 
balans

g o o t s t e e n n g 
r r e i n i g e n b h 
e w d s n y w v y h n 
p a a t y n r p s o v 
a s k o o n z t p s i 
r t g r m i a u u l r 
a a o i r m l i f i f 
t f t n w b l e g v f 
i e e g p c c h t j l 
e l n x y q l a r g g 
y m k g e k l n j r k 

e d t e c h n i e k p 
b k r c h g h m w x u 
e w w i f j d c c i p 
l c e a n v t w s j v 
e s c l l k p g m v h 
v a l s l i e l l u j 
i p w p u n t n b r r 
n p b u x q e e d e t 
g i b u g s w s i p n 
v g h r v v q w s t h 
r m f r w s b o i g b 

g f i m i f s u p b r 
p i w a n d e l e n x 
g w b b a l a n s b f 
e s o l i c h a a m k 
z t h r j w y p q l d 
i r s g k m a g u e l 
n e g l k s w t i c e 
o s g d a y h b g x e 
i s e g g a j o r r n 
u a l e e o p i p k k 
x d l j i p c c l l f 

Maak kans op een:

VVV-cadeaubon
t.w.v. € 50,-

Maak kans op:

Intakegesprek
+ advies

t.w.v. € 65,-

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

de
ce

m
be

r 
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.d
re

ch
ts

te
de

nb
ru

is
t.

nl

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

de
ce

m
be

r 
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.d
re

ch
ts

te
de

nb
ru

is
t.

nl

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. 

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

de
ce

m
be

r 
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.d
re

ch
ts

te
de

nb
ru

is
t.

nl

Baarsweg 124,  Hoogvliet
www.tostotaal.nl

Maak kans op:

Het boek;  
De Schoonheid van Water
of een waterconsult op locatie

Zuider Buiten Spaarne 76B, Haarlem  |  06-29572535

contact@nieuwwater.nl  |  www.nieuwwaterwinkel.nl

t.w.v. € 55,-
t.b.v. een traject stress of 
burn-out coaching
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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 

Het Wapen van AlblasserdamHet Wapen van AlblasserdamHet Wapen van Alblasserdam




