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DE LEUKSTE DECEMBER CADEAUS SHOP JE BIJ 
NO. 28 WONEN & LIFESTYLE

No. 28 wonen & lifestyle  |  Nieuwstraat 28 Dordrecht  |  078 8431491
Statenplein 27 Dordrecht  |  078 7853445  |  info@no28.nl |  www.no28wonen.nlMARIAN EN MIRANDA

Midden in het centrum van Dordrecht vind je de twee hippe, trendy winkels van No. 28 wonen & lifestyle. 
Marian en Miranda begonnen in 2011 aan de Nieuwstraat in een schattig historisch pandje met de 
verkoop van woonaccessoires. Inmiddels is de eerste winkel uitgebreid met een prachtig ruim pand erbij 
aan het Statenplein. 

WWW.NO28WONEN.NL
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8 VOORWOORD/DECEMBER

Bruisende lezer,

Kunnen jullie er ook zo van genieten, die heerlijke 
december maand? Buiten mag het dan misschien wat koud 
zijn, binnen is het een en al warmte wat de klok slaat. De 
feestdagen staan weer voor de deur, een tijd die de meeste 
mensen – net als wij zelf – doorbrengen met degenen die ze 
liefhebben. Samen op de bank genieten van een mooie 
kerstfilm, of een heerlijke winterse wandeling maken.
Wat ons betreft kunnen die dagen niet lang genoeg duren...

Maar december is meer dan alleen de maand van Kerstmis, 
het is bijvoorbeeld ook de maand van WereldLichtjesDag. 
En voor ondernemers is het ook gewoon een maand waarin 
weer (keihard) gewerkt moet worden. Nog even snel die 
laatste meters maken voor ze vol frisse moed aan het nieuwe 
jaar kunnen beginnen. Zo ook Rowes Barbers & Hairstylists 
en Sense of Beautysalon die je maar al te graag wat meer 
vertellen over hun werkzaamheden. Je leest er verderop in 
deze nieuwste editie van Bruist meer over.

Voor nu rest ons nog slechts een ding: al onze lezers 
ontzettend fijne feestdagen en alvast een heel bruisend 2020 
toewensen. Geniet van deze feestelijke maand, geniet van alle 
mensen om je heen en – niet te vergeten – geniet van dit 
mooie magazine!

Tot volgend jaar,
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.

win
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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Het leukste aan

BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN

DE VOORPRET

Hoewel Kerstmis maar 
twee dagen duurt, 
staat vaak de hele 

maand december in 
het teken van 

gezelligheid, vrienden 
en familie. Weken 

voor kerst beginnen 
we al met de voorpret. 
We versieren ons huis, 

bedenken wat we 
gaan eten en gaan 

kerstshoppen. 
Heerlijk! Met deze tips 

geniet jij nog meer 
van die gezellige 

decembermaand.

BEGIN MET DE KERSTVERSIERING
Nu de dagen steeds korter worden, is het 
extra gezellig om het huis mooi te versieren. 
Zet wat extra kaarsjes neer, zet een klein 
kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je 
je huis stap voor stap in kerstsferen.

KIJK EEN KERSTFILM
Breng wat meer gezelligheid in de donkere 
dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!

MAAK EEN WINTERSE WANDELING
De winter in Nederland is prachtig! Trek daarom een dikke jas aan en ga 
erop uit. Extra leuk is het als er sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer 
kerstsfeer dan een winterse wandeling door de sneeuw?

SLA AAN HET KERSTBAKKEN
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat recepten uit te 
proberen. Zo kun je iedereen verbazen met de allerlekkerste broodjes voor 
het kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van gezellig kerstkoekjes 
bakken met het hele gezin tot een heuse christmas cake. De heerlijke geur 
vanuit de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat wordt genieten!

Het leukste aan kerst BRUIST/LIFESTYLE

DE VOORPRET

dagen voor kerst door heerlijk met de hele 
familie op de bank een kerstfi lm te kijken. 
De perfecte manier om in de kerststemming 
te komen. Vergeet ook zeker niet om 
warme choco of thee te maken en een 
paar sfeervolle kaarsjes aan te steken. 
Laat de voorpret maar beginnen!
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EEN GEWELDIG TEAM
In de shop staat een goed opgeleid team 
voor je klaar om te helpen bij jouw wensen. 
Nienke, de vrouw van Alain, is niet alleen 
onderdeel van dit team, maar ook specialist 
als het gaat om kleuren met de producten 
van milk_shake. Het team leidt ook andere 
kappers op en is vaak actief aanwezig op 
evenementen. Daaruit blijkt duidelijk hoe 
groot de passie is voor het vak.

DE RELAXTE SFEER
Je bent dus verzekerd van fantastische 
kappers, maar hoe zit het met de sfeer? 
Ook die is heerlijk! Als je de shop binnen-
stapt, zal je een knus gevoel ervaren. De 
kappers zijn al meer dan tien jaar samen 
en zien elkaar meer als familie dan als 

collega’s. Dit zorgt voor een huiselijk sfeer 
waarin ze je behandelen als een vriend of 
vriendin van de familie Rowes. 

VEEL TE BIEDEN
En als je dacht dat dit alles was, dan heb 
je het mis. Bij Rowes Barbers & Hairstylists 
worden authentieke producten gebruikt 
die goed zijn voor ieder haartype. Ook 
organiseert de shop wekelijks op vrijdag 
een mannenavond die te bezoeken is op 
afspraak. Al met al heeft de shop dus 
enorm veel te bieden voor jan en alleman! 
Dit alles is nog betaalbaar ook. Loop 
daarom zeker eens binnen om zonder 
afspraak te genieten van pure ambacht. 
Check de social media pagina’s voor nog 
meer informatie!

Alain Goethals doorvloog de kappersopleiding en was sinds 1998 geliefd 
als stagiaire en werknemer bij Rowes Barbers & Hairstylists. Dit bedrijf is 
al meer dan 28 jaar een begrip in Dordrecht, maar ook ver daarbuiten. 
In 2002 nam Alain de shop over om deze prachtige vorm van ambacht 
voort te zetten in een fris, nieuw jasje.

BRUISENDE/ZAKEN

Rowes Barbers & Hairstylists
Ondernemers: Alain Goethals
Brouwersdijk 235A, Dordrecht
078-6143939

alain4rowes@gmail.com
www.roweshaarmode.nl
     roweshaarmode
     rowes_barbers_hairstylists     rowes_barbers_hairstylists

barbers & hairstylistsbarbers & hairstylists

Dé kapper en barber in Dordt

“MENSEN KOMEN VANUIT HET HELE 
LAND VOOR DE KWALITATIEVE 
AMBACHT DIE WIJ BIEDEN”
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BRUIST

Wij pakken uit!
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. #NARCISSUS 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

NUDE GLAS
De ontwerpen
zijn simpel, 
maar prachtig 
door eenvoud. 
De mooie glazen, 
karaffen, kannen 
en oliefl esjes worden gemaakt van loodvrij kristal. Het glaswerk 
is hierdoor heel helder waardoor de kleuren van drank
goed tot hun recht komen. Er is zelfs al een keer glaswerk 
genomineerd voor de Duitse design awards. Nude is simple, 
simple is beautiful. Meer informatie op eu.nudeglass.com

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert de 

Marokkaanse Joshua - 

die zich voordoet als 

Israëliër - Klaas kennen, 

de koning van de Wallen.

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

tussen culturen.

win

Deze veelal autobiografi sche 

debuutroman gaat over de wrijving 

DEENS DESIGN
Angulus staat voor kwaliteit en een 
tijdloos Scandinavisch design waarbij 
de fi t en comfort bovenaan staan. Ieder 
seizoen kenmerkt de collectie zich door 
de fi jnste leersoorten en duurzame 
materialen. Ook de crêpezool, gemaakt 
van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 
voor Angulus. 
www.angulus-schoenen.nl

van zeer hoogwaardig rubber, is iconisch 

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

Daarnaast heeft MGC Derma aan al haar producten CBD 
toegevoegd, de nieuwste trend in de beauty-industrie. 

www.mgcderma.nl

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals SHOPPING/NEWS

Wij pakken uit!
IN DECEMBER

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.
#BODYWASH naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de Peach Blossom 
Smooting Body Wash.
Ruik ook in december het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
Wash van O’right.

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. #PREVIA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een cadeaubox met producten van Previa, speciaal voor krullend haar.
Behandeling voor 
krullend haar met 
verzorgende en 
conditionerende 
werking. Een extra 
dosis hydratatie en 
voeding in een 
formule die krullen 
niet verzwaart.

COMPLIMENTEN GEGARANDEERD! 
Colette Sol Shoes is een jong Nederlands label. Elk paar schoenen 
wordt op ambachtelijke wijze gemaakt van exclusief leer. Een groot 

deel van de opbrengst gaat naar de Colette Sol Foundation die 
verschillende vrouwenprojecten ondersteunt. www.colettesol.com

 van Nederland Bruist en van de glossy 

het voorjaar 
met deze heerlijke body wash op 
basis van perzikenbloesem. Geniet 
van een verzorgde en gehydrateerde 
huid met de Peach Blossom Body 
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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

EXPLOSIVE LIGHT 
ORCHESTRA
A Celebration Of ELO & 
Jeff Lynne
Woensdag 11 december, 
20.15 uur
muziek

TE ZIEN IN DECEMBER
IN THEATER DE WILLEM

THE RUGGEDS - 
BETWEEN US

THE MAGIC OF 
JEANS
Heartbeat
Donderdag 12 
december, 20.15 uur
muziek

LEBBIS
De Ervaring - De 
Bovengrens
Vrijdag 20 december, 
20.15 uur
cabaret

DOLFJE 
WEERWOLFJE
& Foeksia de 
Miniheks (6+)
Zondag 22 december, 
14.30 uur 
(kerstvakantie)

Ze dansten in een clip van Justin Bieber, haalden de 
kwartfinales van de Amerikaanse tv serie World of Dance 
en wonnen vele internationale danswedstrijden, 
waaronder het WK breakdance. En ze komen uit 
Eindhoven. Nu zijn ze terug in het theater met hun 
nieuwste theaterstuk Between Us. In een groots decor 
komt dans samen met acrobatiek, muziek, humor, 
breakdance en b-boying en vertellen ze het verhaal van 
hun bijzondere vriendschap. De hotste dansgroep van 
Nederland! 

The Ruggeds staan op zaterdag 7 december om 20.15 
uur in Theater De Willem in Papendrecht. Bestel uw 
kaarten gemakkelijk via www.theaterdewillem.nl of bel de 
kassa op 078-6158226.

Daltonstraat 7 Dordrecht 

078 - 681 2168 

www.strongaccu.nl

Maandag t/m vrijdag 

08:00 - 18:00u 

Zaterdag 

08:30 - 13:00u

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

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

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

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

De derde generatie 

specialisten van The 

Strong Accuverkoop 

houdt zich dagelijks 

bezig met de verkoop 

en montage van accu’s 

en aanverwante 

artikelen voor 

bedrijven en 

particulieren. Een van 

de belangrijkste pijlers 

van ons bedrijf is de 

kennis die wij bezitten 

over accu’s.

Accu aan    vervanging toe?
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DITJES/DATJES

 De M is de meest verkochte chocoladeletter. 
    Elke 2e zondag van december is het WereldLichtjesDag. 
  Over de hele wereld steken mensen om 19.00 uur
 kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
Op het eerste brood hoort poedersuiker, op het andere niet.
 13 december is het Paarse Vrijdag, de dag waarop je door 
het dragen van de kleur paars je solidariteit kunt tonen 
    met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren.
   Kerst is de beste tijd om te pieken.
Tweede kerstdag is ontstaan doordat het dienstpersoneel op
 eerste kerstdag moest werken. De volgende dag waren ze vrij 
en kregen ze eten mee voor de familie. Uit die traditie is 
   het kerstpakket ontstaan.
 De ultieme kerstverlichting is natuurlijk
    gewoon een sterrenhemel.

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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In 2006 besloot Hildy een carriereswitch te maken en haar eigen 
massagepraktijk te beginnen. Wat begon met één massagetafel aan 
huis, groeide al snel uit tot een mooie praktijk. Slechts drie jaar later 
verhuisde Hildy met haar bedrijf naar het huidige pand in het centrum 
van Dordrecht. Vandaag de dag heeft Van der Linden Body & Mind 
Wellness drie verdiepingen in het pand en werkt Hildy met een team 
van vier specialistes. 

EEN BETERE KWALITEIT VAN LEVEN
Jezelf regelmatig laten masseren verbetert 
jouw kwaliteit van leven aanzienlijk. Tijdens 
een massage bij Van der Linden Body & 
Mind laat je de stress van de buitenwereld 
even los en kom je helemaal tot rust. Zowel 
mentaal als fysiek word je helemaal 
ontspannen. En dat is belangrijk, omdat je 
lichaam onderhoud nodig heeft. 

MEER DAN EEN ONTSPANNINGSMASSAGE
Je kunt bij Van der Linden Body & Mind 
Wellness terecht voor diverse massages. 
Naast een heerlijke ontspanningsmassage, 
ben je er ook aan het juiste adres voor 
professionele massagetherapie. Dit kan 
wonderen doen bij klachten aan de spieren, 
bijvoorbeeld bij pijn in de nek en schouders. 
Ook kan massagetherapie helpen om 
hoofdpijnklachten te verminderen. 

EEN VOLLEDIG ARRANGEMENT
Bij Van der Linden Body & Mind Wellness vind je 
alles onder één dak om volledig tot rust te komen. 
Combineer je ontspannings- of therapeutische 
massage bijvoorbeeld met een schoonheids-
behandeling. Of geef je voeten de aandacht die 
ze verdienen met een pedicurebehandeling. 
Combineer een aantal losse behandelingen of kies 
voor een van de verschillende arrangementen.   

SAMEN GENIETEN
Wil jij samen met je partner, moeder, zus of 
vriendin genieten van een heerlijke massage? Ook 
dat kan bij Van der Linden Body & Mind Wellness. 
Deze duo massage vindt plaats in één ruimte en je 
krijgt allebei je eigen behandelaar. Na de massage 
geniet je samen nog gezellig van een kop koffie of 
thee in de loungeruimte. Zo beleef je samen een 
fijn en ontspannend moment.

In 2006 besloot Hildy een carriereswitch te maken en haar eigen 

Maak je leven leuker
BRUISENDE/TOPPER
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RUIM DE TIJD
Wat zo bijzonder is aan Van der Linden  
Body & Mind Wellness, vertelt Hildy, is dat het 
heel persoonlijk is. Mensen voelen zich er thuis. 
Er wordt ruim de tijd voor je genomen. Een 
massage begint met een korte intake en na afloop 
krijg je de tijd om bij te komen en nog even rustig 
een kopje koffie of thee te drinken. Er zijn drie 
verdiepingen en meerdere behandelruimtes en 
wachtruimtes. Hierdoor is er veel privacy. De 
behandeling draait helemaal om jou. 

EEN LEUK KERSTCADEAUTJE
Zoek jij nog iets leuks om met de feestdagen te 
geven? Wat dacht je van een cadeaubon voor 
een rustgevende massage of een compleet 
ontspanningsarrangement! Bij Van der Linden 
Body & Mind Wellness wordt de cadeaubon 
chique verpakt en binnen een straal van tien 
kilometer zelfs thuisbezorgd. Of wat dacht je van 
een heerlijke massageolie als cadeau? Ook 
hiervoor ga je naar de praktijk van Hildy.

Boek nu jouw ontspannings- of therapeutische 
massage!

“Wij helpen mensen 
om hun leven een 
beetje leuker te maken”

Van der Linden Body & Mind Wellness  |  Hildy van der Linden      Johan de Wittstraat 160B, Dordrecht  |  078 61 780 29 / 06 414 886 96    info@body-mind-wellness.nl  |  www.body-mind-wellness.nl

BRUISENDE/TOPPER



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 
doorheb 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

Tot 19 januari worden tijdens het 
Amsterdam Light Festival de grachten 
in Amsterdam opgesierd door de 
beste lichtkunstenaars uit binnen- 
en buitenland. Dagelijks van 17.00 
tot 23.00 uur ziet u de mooiste 
projecties langs de rivier de Amstel 
of langs de schitterende grachten in 
het centrum. Via meerdere routes is 
het festival varend, fi etsend en 
wandelend te beleven. U kunt dit 
op eigen gelegenheid doen of door 
een tour te boeken bij één van de 
offi cial partners van het festival. 
Deze bieden zowel fi etstours als 
wandeltochten met gids aan. Alle 
kunstwerken zijn de gehele periode 
verlicht en u kunt stemmen op uw 
favoriete kunstwerk.
Kijk voor meer informatie op
www.amsterdamlightfestival.com

D AGJE UIT
AMSTERDAM 
LIGHT FESTIVAL

Als de ernstig zieke moeder van April, May 
en June, drie halfzussen met drie 
verschillende vaders, zich realiseert dat ze 
niet lang meer te leven heeft, roept ze haar 
dochters naar huis. Ze kan dit leven pas 
met een gerust hart verlaten als ze weet 
dat er goed gezorgd zal worden voor haar 
autistische zoon Jan. Maar dan merken de 
zussen dat ze de laatste jaren nogal van 
elkaar en hun broer vervreemd zijn. De 
vier zullen elkaar opnieuw moeten leren 
kennen, willen ze elkaar tot steun zijn in 
de moeilijke tijd die komt.
APRIL, MAY EN JUNE draait vanaf
19 december in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
APRIL, MAY EN JUNE

Even voorstellen, wij zijn Operando! Als uitzend- 
bureau hebben wij ons gespecialiseerd in de 
zorg en we verbinden christelijke zorginstellingen 
door heel Nederland met zorgprofessionals (in 
wording). Hierbij staan we voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid, persoonlijkheid en flexibiliteit.

Iedere dag weer zet Operando zich in voor de Iedere dag weer zet Operando zich in voor de 
kwetsbare doelgroepen en iedereen draagt zijn 
eigen steentje bij. Met elkaar verzetten we 
bergen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 
GGZ en de kinderopvang: werk dat er echt toe 
doet voor iedereen die dat nodig heeft.

Met plezier aan het werk
WWe vinden het belangrijk dat iedereen bij 
Operando plezier heeft in het werk. Met jouw 
flexibele contract bepaal je zelf waar, wanneer en 
hoe veel je werkt. Naast het werk is het ook 
belangrijk om plezier met elkaar te hebben. Ieder 
kwartaal organiseren wij een bijeenkomst voor 
onze medewerkers. Kom gezellig kletsen en blijf 
op de hoogte van alle ontwikkelingen in de zorg.op de hoogte van alle ontwikkelingen in de zorg.

Groeien en bloeien
Om de best mogelijke zorg te kunnen leveren, 
vinden wij scholing van onze collega’s erg 
belangrijk; iedereen bij Operando krijgt de ruimte 
om te ‘groeien en bloeien’. Je krijgt de 
mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in jouw 
vakgebied en als persoon. Samen met diverse 
opleidingsinstituten zorgen wij dat diploma’s en 
certificaten behaald worden en dat we de certificaten behaald worden en dat we de 
kwaliteit in de zorg met elkaar hoog houden.
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UW HAARDEN SPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

Uw open haard & kachelspecialist heeft 
alles op het gebied van sfeerverwarming en 

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

rond op onze website voor een indruk van ons 
assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN 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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Gezocht:
VERKEERSREGELAARS

voor evenementen in de 
Drechtsteden

Kijk op: www.verkeersregelaarhia.nl

Gerard van Holstein heeft als tuinontwerper 
ruim 25 jaar ervaring in het ontwerpen en 
aanleggen van particuliere tuinen 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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1. Flowerbomb Eau de Parfum Limited Edition Christmas 2019, € 124,-  www.douglas.nl 
2. Kneipp Beauty Geheim douche foam, € 8,49  www.kneipp.nl 

3. Le Male Eau de Toilette van Jean Paul Gaultier, € 92,35  www.douglas.nl 
4. Crème de Corps Whipped van Kiehls, € 16,-  www.kiehls.nl 

 5. False lashes all the jingle ladies van essence, € 2,99  www.essence.eu
6. Palette Only You van Ici Paris, € 10,95  www.iciparisxl.nl

BEAUTY/NEWS

days!Golden December is zo’n maand met een gouden 
randje. De maand van glitter & glamour, 

gezellige feestjes en cadeaus. Maar oh jee, wat 
moeten we dit jaar weer geven? Get inspired!
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7. Cellglow Luminous Tint Concentrate van Helena Rubinstein, € 119,99  www.iciparisxl.nl
8. Ambiance Trigger Pomander 500 ml, € 59,- van Zenology  www.zenology.com

9. Time Hand Cream van Ici Paris, € 5,55  www.iciparisxl.nl
10. Soap & Glory Make Your Smooth Box van Boots, € 5,99  www.boots.com

11. Festive Bauble van Molton Brown, € 18,-  www.babassu.nl  
12. Palet Goldenland van Guerlain, € 78,-  www.guerlain.nl



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

Durinck Tandprotheticus
Body & Mind Wellness

Postillon Hotel

ZWIJNDRECHT
Aquafizz

‘t Veerplein

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

'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.

Boek Dordrecht Tours voor een rit, een uur of 
zelfs een hele dag! Dit jaar zelfs mogelijk tot het 
eind van 2019! Volg ons op Social Media voor 
nieuws! 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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THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL

THE GORGEOUS GIFT
YOU FEEL GOOD GIVING

Ook tijdens de feestdagen kun je bewust duurzaam bezig zijn. De Limited Gold 
Edition is de glamoureuze uitvoering van ons vertrouwde bruiswatertoestel, de 
Spirit. De stijlvolle witte uitvoering en de bijbehorende herbruikbare fles zijn 
tijdelijk beschikbaar met gouden of roségouden kleuraccenten. Lekker voor het 
feestgevoel en tevens goed voor het milieu. 

Geef je iemand de SodaStream Gold Edition cadeau, dan help je hem of haar 
met het besparen van duizenden plastic wegwerpflessen. Met SodaStream 
maak je van kraanwater namelijk in een handomdraai verfrissend bruiswater, 
een fruitig drankje of een knallende cocktail!

Help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic!

Zin in een bruisende, feestelijke cocktail?  
Kijk voor alle recepten op sodastream.nl/recepten

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR OP 
SODASTREAMSTORE.NL
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NOTEN & ZO
Aan Noten & Zo loop je niet zomaar voorbij. Zodra je de winkel 
nadert, komt de geur van versgebrande noten je tegemoet. Je 
koopt er ook authentieke Italiaanse pasta, verse olijven en er is  
zelfs olijfolie van de tap. Je vindt er dus alles voor een gezellig 

avondje met vrienden of familie. www.notenenzo.nl

SPROOKJESSTAD
Op zondag 15 december verandert de binnen-
stad van Zutphen in een sprookjesboek. Op vele 
plekken in de stad kom je sprookjesfi guren tegen, 
zoals Sneeuwwitje, Doornroosje en Belle en het 
Beest. Geniet tijdens het kerstshoppen van de 
magie van Sprookjesstad Zutphen.

SHOPPEN
In het sfeervolle centrum van 
Zutphen vind je eigentijdse shops 
en originele boetiekjes. Let tijdens 
het winkelen ook eens op de mooie 
gevels in de straten en steegjes. De 
stad is rijk aan vele oude panden. 
De historische binnenstad staat in 
contrast met de moderne winkels. 
Dit maakt shoppen in Zutphen tot 
een beleving waar je niet snel op 
uitgekeken raakt. 

Op onze website 
WWW.ZUTPHENBRUIST.NL vind 
je diverse bruisende ondernemers 
uit Zutphen en omgeving die je 
alles kunnen vertellen over hun 
bedrijf. Breng hen zeker een 
bezoekje als je in de buurt bent.

Wil jij deze winter nog een leuk dagje weg plannen? Denk dan eens 
aan Zutphen. De stad heeft een prachtig historisch centrum met 
eeuwenoude monumentale panden, hippe en eigentijdse winkels 

en fi jne koffi e- en lunchplekjes. Alles op loopafstand van elkaar!
Laat je deze winter verbazen door het betoverende Zutphen!

Als je een dagje naar Zutphen gaat, kun je niet om de 
Walburgiskerk heen. Het klassieke interieur neemt je eeuwen 

mee terug in de tijd. Vanaf 13 december is één van de grootste 
kerken van ons land in kerstsferen gehuld. Minstens vijftien 

organisaties laten zich van hun beste kant zien door middel van een 
door hen versierde kerstboom. Tijdens het Sprookjesfestival en op 

15 december kan de kerk in sprookjesachtig licht worden bezocht. 

CULTUUR

Beleef de kerstsfeer in de gezellige Hanzestad

Zutphen ZUTPHEN/BRUIST

Zutphen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De trein 
stopt praktisch in het centrum. Kom je met eigen vervoer? 

Er is volop parkeergelegenheid en je kunt je auto tot vlak bij 
de winkels parkeren. Je fi ets stal je gratis in de bewaakte 

fi etsenstalling onder het NS-station. Zutphen is trouwens de 
perfecte uitvalsbasis voor een fi etstocht. Vanuit het centrum 

stap je zo op de pedalen voor een mooie tocht door de omgeving. 

BEREIKBAARHEID

WINTERS DAGJE ZUTPHEN
Deze winter is er van alles te beleven in Zutphen. Wat dacht 
je van een unieke tocht door de stad met een historische 
paardentram, een beklimming van de Wijnhuistoren voor 
het allermooiste uitzicht 
over Zutphen en kerst-
shoppen in de gezellige 
winkelstraten. Na een 
dagje in de frisse 
buitenlucht warm je op 
met een glühwein of 
warme chocomel op een 
van de gezellige markten.

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 Zutphen. JA, OOK 
ZUTPHEN BRUIST!

glossy uit jouw regio, brengen 

STADS-
WANDELING

Doordat Zutphen kleinschalig 
is, verken je de stad het beste 
te voet. Slenter door de hippe 

winkelstraten, ontdek het 
historische centrum en laat je 

verrassen door de vele 
bijzondere steegjes en hofjes.Wandel op eigen houtje door de stad 

of kies voor een van de vele themawandelingen 
of een stadswandeling met gids. 

Zutphen
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je doet met de tijd 
die je is gegeven. Wijze uitspraak van Gandalf (Lord of the Rings). 
Hoeveel zomers heb je nog te gaan? Hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met aandacht over na te 
denken. Wat heb jij het afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Het is dus van belang 
hoe jij ermee omgaat. En onthoud: dit leven heeft een deadline. 
Je toekomst wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.com

Fo
to

 R
al

f 
C

zo
ga

lli
k

2019 is bijna voorbij. Wat heb jij gedaan dit jaar? 
Wat heb jij gedaan met je tijd? Het is niet dat je 
te weinig tijd hebt. Misschien weet je er niet 
goed mee om te gaan. Misschien kun je geen 
prioriteiten stellen, kun je niet de juiste keuzes 
maken, durf je geen ‘nee’ te zeggen. 

Wat heb jij
 gedaan
    met je tijd?

Michael  Pilarczyk

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

Tevens in 
onze webshop: 

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

Welkom dames! 

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

Krommedijk 51
3312 CD Dordrecht

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

Heren   T 078 - 614 26 88

onze webshop:

So Pure Styling
Creëer de meest prachtige looks met 

damessalon. We heten u van 
harte welkom! 

onze webshop:

So Pure Styling

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

Lekke band? Deze wordt snel en ter plekke 
gerepareerd zodat u weer snel op pad kan!
Ook kunnen we de remmen van uw rollator 
bijstellen.

Nieuwsgierig of hulp nodig?  
Bel dan 06-25141517

John's Fietsreparatie op Locatie
Stratosfeerstraat 81, Dordrecht
johnsservice1@hotmail.com  |  06-25141517

Nieuw!
Service voor scootmobiel én rollator!

Spuiboulevard 220
3311GR Dordrecht

 

info@doka-dordrecht.nl
hhps://www.doka-dordrecht.nl

078-3033688



LOOKING/GOOD

Het einde van het jaar komt in zicht en de feestdagen staan 
voor de deur. Heerlijk, die gezellige avonden, maar het kan ook veel cadeau-, kleding- 

en make-upstress opleveren. Wij helpen je met een snelle feestelijke look.

GEZELLIG ETEN MET FAMILIE
Vier jij eerste kerstdag met een familiediner? Met 
een classic look zit je helemaal goed. Het ziet er 
mooi uit, maar is niet té opvallend. Geef je classic 
look een extra feestelijke touch met een Strobing 
Stick. Strobing is een vrij simpele techniek waarbij 
je highlighter aanbrengt op die delen van je gezicht 
waar het licht van nature op terechtkomt, zoals je 
jukbeenderen, neusbrug, kin en wenkbrauwbot. 

FEESTJE MET VRIENDEN
Bij tweede kerstdag hoort een feestje met vrienden. 
Je look mag iets spannender zijn dan op dag één. 
Ga bijvoorbeeld voor smokey eyes die je ogen extra 
laten opvallen. Gebruik hiervoor mooie oogschaduw 
met lichte en donkere tinten en vergeet ook de 
glitters niet!

HAPPY NEWYEAR PARTY 
Op oudjaarsavond maak je een statement met 
mooie donkere make-up. Denk hierbij aan een 
mooie lipstick in een diepe, donkere kleur. Wedden 
dat deze avond alle ogen op jou gericht zullen zijn?

Met deze tips zie jij er gegarandeerd op je allerbest 
uit tijdens de feestdagen. Welke look ga jij 
uitproberen?

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

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

Balance My Life  |  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.
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Geniet van een  stralende glimlach
Ben jij toe aan een kunstgebit dat volledig aan jouw wensen voldoet? Dan wordt 
het tijd dat je contact opneemt met Maurice van Tandprothetisch praktijk M. 
Durinck. Hij is dé expert voor het aanmeten en vervaardigen van protheses.

Of het nu gaat om een gedeeltelijke prothese, 
frameprothese, overkappingsprothese of een 
volledig kunstgebit, Maurice regelt het allemaal 
vol enthousiasme. En hoe..!

VAKMANSCHAP
Maurice is al negentien jaar werkzaam als 
tandtechnicus. Aan ervaring dus geen gebrek. 
In 2014 studeerde hij ook officieel af als 
tandprotheticus aan de hogeschool in Utrecht. 
Bij praktijk M. Durinck ben je dan ook 
verzekerd van onderbouwd vakmanschap, 
wat zorgt voor een prachtig eindresultaat. 

EERSTE PROTHESE
Wanneer je tanden neigt te verliezen, omdat 
deze niet meer te redden zijn, zal je een eerste 
gebitsprothese nodig hebben. Nog voor de 
originele tanden of kiezen getrokken worden, 

kan maurice de prothese gaan vervaardigen. 
Zo zal je nooit zonder tanden rondlopen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat je een nieuwe 
gebitsprothese nodig hebt. Wellicht ben je niet meer 
tevreden over het uiterlijk of is de prothese versleten. 
Daarom is het bij M. Durinck mogelijk om een gebit 
na ta laten maken of juist te kiezen voor een geheel 
nieuw uitstraling. 

PERFECTIE
Voordat een gebitsprothese klaar is, zal Maurice 
eerst een aantal stappen met je doorlopen om 
verzekerd te zijn van het perfecte eindresultaat. Niet 
alleen je wensen worden besproken, maar er wordt 
ook een beet vastgelegd. Zo weet je zeker dat de 
tanden en kiezen op de goede plek komen te staan. 
Dat is niet alleen belangrijk voor het aanzicht, 
maar ook voor de functionaliteit. Het is natuurlijk 
belangrijk dat je goed kan kauwen tijdens het eten.

BRUISENDE/TOPPER
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NAAR TEVREDENHEID
Maurice heeft veel interesse in jou als klant en 
neemt graag ruim de tijd om tot een goed 
resultaat te komen. Hij bouwt graag een goede 
band met je op en is pas tevreden als ook jij 
dat volledig bent. Zelfs nadat het gebit klaar en 
geplaatst is, zal hij je nog uitnodigen voor een 
nacontrole. Tijdens deze afspraak heb je de 
gelegenheid om feedback te geven. Vervolgens 
kan Maurice aan de slag met passende 
verbeteringen, zodat jij snel kan wennen aan 
een prachtig gebit dat volledig naar wens is. 

MAAK EEN AFSPRAAK
Je bent van harte welkom voor een afspraak 
bij praktijk M. Durinck, waarin jullie 
gezamenlijk kijken naar jouw vraagstukken en 
Maurice je uitgebreid advies geeft. Zijn 
aandacht gaat altijd uit naar jouw 
tevredenheid. Je hoeft dus niet bang te zijn 
voor een telleurstelling. Hij gaat pas aan de 
slag met een definitief eindproduct als alles in 
de fases hiervoor naar wens is. Zo loop jij 
binnenkort weer vol vertrouwen rond met een 
prachtige glimlach!

Maak een afspraak voor een 
stralende glimlach!

BRUISENDE/TOPPER

M. Durinck Tandprotheticus
Eigenaar: Maurice Durinck
Singel 303a, Dordrecht
078-2049059 | 06-39750890
info@tppdurinck.nl
www.tppdurinck.nl

“Een kunstgebit 
verdient de zorg 

van een 
tandprotheticus”



Onthul jouw natuurlijke  schoonheid
Jarenlang werkte Anne-Elise in de zorg. Toen ze moeder werd, besloot ze bij 
haar man in de zaak te gaan werken. Hierdoor ontdekte ze dat ze ondernemen 
leuk vindt, maar ze miste het contact met mensen. Na een omscholing begon 
ze afgelopen september met Sense of Beautysalon. En met succes, want in 
korte tijd hielp ze al vele tevreden klanten.

UNIEKE COMBINATIE
Sense of Beautysalon is hét adres in Dordrecht als het 
gaat om waxen, hyaluronpen fillers en tandenbleken. 
Met deze combinatie aan behandelingen heeft 
Anne-Elise een uniek concept. “Mensen kunnen bij 
een hyaluronpen fillers behandeling bijvoorbeeld 
meteen hun tanden laten bleken. Dat slaat goed aan!”

ZO COMFORTABEL MOGELIJK
Hyaluronpen fillers worden zonder naald aangebracht 
en zijn daarom ideaal voor mensen die bang zijn voor 
naalden. Anne-Elise werkt met A-merk fillers die een 
Europees keurmerk hebben. De behandeling is pijnloos 
en levert direct resultaat op. Deze resultaten blijven 
vervolgens maandenlang mooi. Anne-Elise vertelt: 
“Mensen worden heel blij van de hyaluronpen fillers.”

Ook bij het tandenbleken staat comfort hoog in het 
vaandel. Anne-Elise werkt niet met een oncomfortabele 
mondspreider, maar met een bitje in combinatie met 

speciale gel en een lamp. Na de behandeling zijn 
je tanden direct witter. Als aanvulling kun je in de 
salon coaltandpasta kopen om het resultaat te 
onderhouden. 

Bij het waxen werkt Anne-Elise met het merk Lycon. 
Dit merk staat wereldwijd hoog aangeschreven en is 
de crème de la crème onder ontharingswaxen. 
Waxen is al mogelijk vanaf 1 millimeter. 

KOM HEERLIJK TOT RUST
Een bezoek aan Sense of Beautysalon betekent 
heerlijk ontspannen. De behandelingen zijn in een 
rustige omgeving. Anne-Elise plant haar afspraken 
ruim in. Hierdoor neemt ze écht de tijd voor je en 
hoef je nooit lang te wachten. De salon is niet alleen 
overdag, maar ook ’s avonds geopend. 

Bel of app naar 0654335853 en maak direct  
een afspraak!

Sense of Beautysalon  |  Eigenaresse: Anne-Elise  |  Eikenlaan 96, Dordrecht  |  0654335853
senseofbeautysalon078@gmail.com  |  www.senseofbeautysalon.nl

“Ik help mensen 
aan een natuurlijke, 
mooie uitstraling”

BRUISENDE/ZAKEN
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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

“Op school werd ik gepest. Ik 
hoorde nergens bij en voelde 
me vaak alleen. Ik vroeg me af 
waarom ze me niet leuk vonden. 
Mijn klasgenoten zeiden dat ik 
te druk was. Het maakte me 
verdrietig. Op een gegeven 
moment was het zo erg dat ik 
dacht dat het beter was als ik 
er niet meer zou zijn. Toen ik 
dat tegen mijn mentor vertelde, 
schakelde ze hulp in. Ook stelde 
ze voor naar Join us te gaan.”

Saar vertelt: “Ik zag er tegenop 
om te gaan, bang dat ik er niet bij 
zou horen. Niets was minder waar. 
Vanaf de allereerste avond hoor ik 
erbij en kan ik mezelf zijn. Bij Join 
us leer ik geen moeite te doen voor 
mensen die me niet accepteren. Ik 
zoek nu juist mensen op die bij me 
passen. Op school ben ik bevriend 
geraakt met een klasgenootje. Ik zag 
dat ze vaak alleen was en heb haar 
opgezocht. Het klikt enorm! Ik voel 
me veel beter nu.”

In Nederland voelt 3 tot 14% van de 
jongeren zich chronisch eenzaam. Stichting 
Join us zet zich in voor deze jongeren en 
helpt hen sociaal sterker worden.

Voor meer informati e:
www.join-us.nu 

SAAR (15) VOELDE ZICH EENZAAM, 
MAAR NU NIET MEER
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Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS
Borek, de haute couture voor tuin en terras, bestaat 42 jaar als familiebedrijf in parasols en 
buitenmeubilair. Wat in 1977 begon, is de afgelopen vier decennia uitgegroeid tot een sterk en 
internationaal befaamd merk. Anno 2019 is Borek niet meer weg te denken uit toonaangevende 
winkels met outdoor furniture. Ambachtelijk en comfortabel, kwaliteit en duurzaamheid zijn 
daarbij onze speerpunten. Gerenommeerde Nederlandse ontwerpers hebben mede aan de 
basis van het succes van Borek gestaan. De vaak minimalistische designs zorgen steeds weer 
voor een maximaal resultaat. De ruime aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de showroom van 1200 vierkante meter in Oisterwijk.

De parasols en buitenmeubelen van Borek hebben een 
elegante, eigentijdse klasse. De vormen en stijlen zijn zowel 
functioneel als esthetisch en zorgen voor een harmonieuze 
uitstraling. Borek blijft steeds de creatieve grenzen verleggen 
om kwalitatief hoogwaardige en pure producten te creëren. 
Producten die zorgen voor ultiem zitcomfort en perfecte 
schaduw. Een ontwerp is pas af als de optimale samenhang is 
bereikt met het buitenleven. 

Sinds 1977 werkt Borek nauw samen met vooraanstaande 
ontwerpers, zoals Marcel Wolterinck, Bertram Beerbaum, 
Remy Meijers, Hugo de Ruiter, Eric Kuster en Frans van 
Rens en dit resulteert elk seizoen weer in uiterst smaakvolle 
buitenmeubelen en bijpassende parasols. Iedere lijn, iedere 
contour, elk materiaal is gekozen om de gebruiker het ultieme 
‘genieten’ en ‘ontspannen’ te bieden, met de tuin als centraal 
middelpunt.

BOREK

Borek parasols | outdoor furniture  |  Original Dutch Design since 1977  |  borek.eu  |  maxluuk.com         Bezoek onze BOREK showroom, Bedrijfsweg 7, Oisterwijk of NEXT Outdoor showroom, Newtonweg 18, Gorinchem. 

BOREK CHEPRI BY HUGO DE RUITER
Meubelen beschouw ik als een derde huid. Net als kleding moeten 
meubelen goed zitten en bij je passen. Je interieur en invulling van je 
terras vormt een karaktervolle signatuur van wie je bent. Mijn meubelen 
zijn dynamisch in vorm en gebruik. In mijn ontwerpen start ik met de 
beleving en het ontwerpen van zitideeën. ‘Form follows life’ is daarbij 
mijn credo. Een meubel moet zich aanpassen aan de gebruiker en 
het dagelijks leven volgen, van een moment voor jezelf tot een gastvrij 
samenzijn met vrienden. Met actief zitcomfort overdag en lekker lazy in 
de avond. CHEPRI, een landmark op uw terras!

HAUTE COUTURE  VOOR TUIN & TERRAS

MAJINTO, RISE AND SHINE BY STUDIO BOREK 
Succes laat zich zelden voorspellen, dat geldt echter niet voor de Majinto 
stoel van BOREK! Voor deze collectie is een unieke en innovatieve 
vlechttechniek toegepast. Tezamen met de fraaie brons-bruine framekleur 
krijgt deze stoel zijn stralende look. Die wordt nog verder versterkt door 
een subtiele glans. Het aluminium onderstel garandeert een stabiele zit 
en door de open, handgevlochten, brede belt oogt Majinto toch luchtig. 
Geen wonder dat Majinto de rijzende ster is in de Borek-collectie en zich 
graag laat aanschuiven. Op de terrassen van de prestigieuze golfbaan 
Bernardus in Cromvoirt is de Majinto ook te bewonderen.
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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 
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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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?

December
Ram 21-03/20-04
Dankzij de vele successen die je hebt 
geboekt, zal december optimisme brengen. 
Maar houd in je achterhoofd dat je hart laten 
beslissen niet altijd de beste oplossing biedt.

Stier 21-04/20-05
Aan het eind van het jaar is het van groot 
belang dat je nadenkt over de dingen die je 
kan veranderen in het volgende jaar. Pas op, 
december kan een familieruzie brengen.

Tweelingen 21-05/20-06
De laatste maand van dit jaar brengt goede 
verandering. Je kan je verheugen op een 
prettige tijd met je familie, je liefje en je 
vrienden. Alle sterren schijnen op jou.

Kreeft 21-06/22-07
Aan het van het jaar zal elke Kreeft op zijn 
gezondheid moeten letten. Een actieve 
levensstijl helpt je in vorm te blijven en laat 
de stress uit je lijf los.   

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw is erg serieus, maar ook 
verantwoordelijk. Gebruik deze vaardigheden 
ook in je baan, waarmee je alles recht zet wat 
je in het verleden verkeerd hebt gedaan.

Maagd 23-08/22-09
December brengt je een periode van zelf-
refl ectie. Je zou een lijstje kunnen maken 
van je fouten en je successen en daarmee 
je doelen voor volgend jaar vaststellen.

Weegschaal 23-09/22-10
Dankzij je carrièresucces heb je echt het 
gevoel dat je rust verdient. Als je niet goed 
weet hoe je je vrije tijd moet besteden, ga 
dan lekker sporten of opruimen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt een realistische kijk op de wereld 
gedurende de maand december. Dit zou je 
kunnen tegenhouden in je spontaniteit. Wees 
niet bang om je serieuze masker af te nemen.

Boogschutter 23-11/21-12
Het is de moeite waard om terug te kijken op 
het afgelopen jaar. Verzamel kracht voor het 
komende jaar. Als je erover denkt om die 
grote stap te nemen, is de tijd er nu rijp voor.

Steenbok 22-12/20-01
De Steenbok heeft vaak de neiging om alles 
om hem heen onder controle te willen houden. 
Probeer in een goed daglicht te komen bij 
anderen door vriendelijk gedrag te tonen.

Waterman 21-01/19-02
December brengt harmonie in je persoonlijke 
leven en in je carrière, dus hoef je niet te 
wachten op verandering op deze gebieden. 
Verre familie kijkt uit naar jouw komst.

Vissen 20-02/20-03 
Je bent in een zeer goede bui in december. 
Dat maakt je goed gezelschap. Door je inzet 
is je carrière stabiel en heb je hier geen 
omkijken meer naar.

Boogschutter
Het is de 

moeite waard 
om terug te 
kijken op 

het afgelopen 
jaar.

HOROSCOOP

feestdagen
Bruist wenst alle

lezers fi jne Bruist wenst
alle lezers

fi jne

feestdagenfeestdagen
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Strijdbaar op weg!
FC Dordrecht moet weer de club van de Drechtsteden worden! Samen met de 
supportersvereniging, FC Dordrecht Amateurs en de jeugdopleiding moeten we 
kinderen de kans geven hun helden te zien en zelf hun dromen te verwezenlijken.

Het eerste moet presteren om daarbij een 
voorbeeldfunctie te vervullen en velen te boeien 
en te binden onder de vlag van FC Dordrecht! 
Een jaar geleden zei ik: “Binnen nu en vijf jaar 
zetten we iets heel nieuws neer. En daar 
werken wij met z’n allen heel hard aan, met ons 
hele team, en daar zijn we heel trots op! Als je 
nu kijkt zie je heel veel bedrijvigheid. We 
worden een echte club voor en door mensen,” 
dat zei ik met zeer grote stelligheid. Daar sta ik 
nog steeds achter, aldus algemeen directeur 
Hans de Zeeuw.

Er wordt heel hard gewerkt aan het 
professionaliseren van de club en de 
technische staf rondom alle spelers en rondom 
het eerste. In de structuur wordt constructief 
gewerkt en zijn we aan het aanpakken. Dat 
gaat resultaat opleveren. Er is veel kennis in de 
organisatie’. Met die kennis willen we meer 
structuur, meer prestatie. We gaan meer de 
straat op, naar scholen, naar de gemeenschap. 
Want het gaat erom wat we doen.

Ondanks het recent verkondigde standpunt 
van de gemeente willen we nog steeds 
betere faciliteiten voor bezoekers en liefst 
een nieuw stadion. We willen stappen 
maken, inventief zijn; ook met het budget. 
We willen transparant zijn voor onze 
achterban. We willen betrokken zijn met de 
maatschappij. Na een jaar is het tijd om 
daar meer structuur in te brengen. Dan 
volgen er meer inkomsten, kan er meer 
worden gedaan, maar het 
verwachtingspatroon moet passen bij de 
organisatie.

We gaan zorgen voor meer fun voor de 
supporters, voor betere spullen, voor meer 
genieten. Voor de mensen, want dat maakt 
FC Dordrecht zo mooi: het is nog één van de 
traditionele, oudere clubs. Bouwen kost tijd. 
Er is een jaar voorbij, waarin veel 
gerealiseerd is en ook niet. Maar we zijn wel 
een jaar dichterbij dat eindpunt, ‘op weg 
naar straks’ zal ik maar zeggen.”

FC Dordrecht   |   Krommedijk 210, Dordrecht   |   078 613 00 00   |   info@fcdordrecht.nl   |   www.fcdordrecht.nl
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GaastraShop nu 
online

met 30% 
korting

NAUTIC FASHION.ONLINE 
is een Nederlandse 
online outlet van het 
maritieme en nautisch 
georiënteerde outdoor 
modemerk GAASTRA.

We richten ons op 
het aanbieden en 
leveren van deze 
stijlvolle producten
voor outdoor-
activiteiten tegen 
geweldige prijzen.

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 30%
PROMOCODE: BRUIST 

RESERVEER NU VIA
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T
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De een vindt het heerlijk om tijdens de feestdagen lang in de keuken te staan, de ander moet er niet 
aan denken. Hoor jij bij die laatste groep? Dan is dit makkelijke kerstmenu dé oplossing voor jou.

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

Leg de plakjes zalm mooi op een bordje. 
Besprenkel de zalm met het citroensap, 
hierdoor gaat de zalm ‘garen’. Doe de 
citroenrasp in een kom. Hak 30 gram 
pijnboompitten fi jn en roer deze samen 
met de dille door het sap. Voeg de 
roomkaas toe en breng op smaak met 
peper en zout.
Besprenkel de zalm met een beetje 
olijfolie en bestrooi met een klein beetje 
peper en zout. Leg een mooie schep van 
het roomkaasmengsel in het midden van 
de zalm. Verdeel wat waterkers, de 
knofl ookcroutons, de kappertjes en over-
gebleven pijnboompitten eroverheen. 

INGREDIËNTEN
200 gr gerookte zalm

(in dunne plakjes)
rasp en sap van 1 citroen

50 gr pijnboompitten,
licht geroosterd

paar takjes dille, fi jngehakt
2 eetl naturel roomkaas

zwarte peper en zeezout
4 eetl olijfolie

handjevol waterkers
zakje knofl ookcroutons

1 eetl kappertjes

2 PERSONEN - 25 MINUTEN

GEEN DEEGROLLER 
BIJ DE HAND?

Vlees kun je plat-
slaan met een pan. 
Om iets uit te rollen 

is de (wijn)fl es
je beste vriend. 

OEPS, DE KALKOEN IS 
NOG BEVROREN. Leg 

hem in de verpakking (of 
een plastic zak) in een 
pan met koud water. 

Vervang het water ieder 
half uur.

A
VERS APPELSAP 

nodig voor je recept?
Bevries een appel, 

laat hem weer 
ontdooien en je 

knijpt de zachte appel 
eenvoudig leeg.

r

Zalmcarpaccio
met roomkaas

SCHIJFJES
CHAMPIGNON 
NODIG voor je 
kerstgerecht? 
Je snijdt ze 

eenvoudig met 
een eiersnijder.

k

Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Meng de honing met de mosterd en de 
tijm en wrijf de varkenshaas hiermee in. 
Wikkel het ontbijtspek om de varkenshaas 
en verhit een koekenpan. Bak de 
varkenshaas circa 5 minuten rondom aan 
tot het spek iets knapperig is. Leg het 
geheel vervolgens in een ovenschaal. 
Snijd de appels in plakjes en bestrooi ze 
met een beetje kaneel. Verdeel de appels 
rondom het vlees. Zet de schaal nog 
20-25 minuten in de voorverwarmde 
oven, afhankelijk van de dikte van de 
varkenshaas. Deze mag nog iets rose zijn 
van binnen.

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

ROOMBOTER VOOR 
HET KERSTONTBIJT 

TE HARD? Snijd 
dunne plakjes met 
een dunschiller. Die 
smeer je eenvoudig 
uit op je broodje.

IETS TE VEEL ZOUT? 
Voeg dan een klontje 

suiker toe om de 
smaak te maskeren. 

Of kook een aardappel 
mee, het zetmeel 

neemt het zout op.

ZELF DIKKE 
FRITES MAKEN? 

Snijd een 
aardappel met 

een appelsnijder 
en je hebt precies 
het juiste formaat.

VERSE 
MUNTBLAADJES  
haal je eenvoudig 
van het takje als 
je het takje door 
de gaatjes van 
een rasp trekt.

0 N

BRUIST/RECEPTEN

INGREDIËNTEN
300 gr varkenshaas

1 eetl honing
1 theel mosterd

1 theel tijm
7 plakken ontbijtspek

2 appels
snuf kaneel

2 PERS - 25 MIN + 25 MIN OVENTIJD

Varkenshaas
  met spek en appel

L
6160
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Tevens Praktijk voor 

Energetische Therapie

Nu ook voer voor knaagdieren en vogels!

www.djairosnature.nl

Uw regiospecialist voor Natuurlijk Honden- en Kattenvoer

massage 
hotstone 
sport 
ontspannen 

genieten 
olie 
salon 
spieren

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

rug-, schouder-,
en nekmassage 

30 min, t.w.v. € 25,00

Zweedsestraat 30  's-Gravendeel
massagesalontakingcare.jimdo.com

       

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

Wil jij dansend werken 
aan je lichaam?
Dan is urban workout 
de les voor jou!

Kom voor een gratis proefles 
een full body workout op 
muziek volgen en verbrand 
een hoop calorieën!

Maandag  
17.45-18.30 uur.

URBAN
WORKOUT

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

Stichting Samen 
Varen organiseert 
jaarlijks een 
geheel verzorgde 
vaarverwenweek 
voor vrouwen met 
of herstellend van 
borstkanker die 
in een fi nancieel 
moeilijke situatie 
zitten.

Help ons Samen Varen
Donaties zijn meer dan welkom

op onze rekening:
IBAN NL90 INGB 0007716011

Stichting Samen Varen organiseert jaarlijks een geheel verzorgde 
vaarverwenweek voor vrouwen met of herstellend van borstkanker die in een 
fi nancieel moeilijke situatie zitten. Een week lang je zorgen opzij, ontspannen 
en verwend worden. Genieten van lekker eten, schoonheidsbehandelingen, 
zanglessen en diverse creatieve workshops, samen met lotgenoten en omringd 
door een team van deskundige vrijwilligers, waaronder ook verpleegkundigen 
en een arts. Niks moet, alles mag. De Samen Varen reis is uniek! 

info@samen-varen.nl 
06-43956812 

www.samen-varen.nl

Volg ons op FB

info@samen-varen.nl   |  06-43956812 
www.samen-varen.nl

Volg ons op FB

6362



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

Wij wensen 
u fijne feestdagen 

en een voorspoedig 

2020!




