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UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  
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Uw open haard- & 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 alvast 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

• Plateaus

• Tuinhaarden



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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Tegels
Complete collectie tegels 

van de hoogste kwaliteit

€ 9,95 m²
Vanaf

Megastore in 
Roosendaal

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megastores

aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal of aan de Hertogswetering 175 te Utrecht.

5.000 m² inspiratie
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VOORWOORD/NOVEMBER

slechts een veelgebruikte uitspraak, het is nog echt 
waar ook. Probeer het maar eens.

Onze bruisende ondernemers blijven gelukkig ook 
met een glimlach op hun gezicht hun beste beentje 
voorzetten voor al hun klanten. Hoe ze dat doen,
lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 
Hopelijk tovert hun enthousiasme, tezamen met alle 
andere verhalen die we weer voor je op papier hebben 
gezet, ook bij jou een lach op je gezicht!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
Langzaamaan gaan we steeds meer richting het eind 
van het jaar. Een roerig jaar welteverstaan, dat voor 
heel veel van onze bruisende ondernemers op zijn 
zachtst gezegd een fl inke uitdaging is geweest. Maar 
wat zijn we trots als we zien hoe hard iedereen zich 
inzet om er toch het beste van te maken.

Dat doen wij zelf trouwens ook. Bij de pakken neer 
gaan zitten, heeft geen zin. Positief blijven, kansen 
zien en deze ook grijpen is juist ons devies. En blijven 
lachen, want lachen maakt gezond! En dat is niet 

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Rotterdam Bruist en De Waterweg Bruist.
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IS HET WEER 
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Inmiddels kun je ook in ons land niet meer om 
Black Friday heen, maar dat was tot een paar jaar 
geleden wel anders. Het van oorsprong Amerikaanse 
fenomeen is namelijk pas in 2015 ook op grote 
schaal bij ons geïntroduceerd.

In Amerika
Black Friday valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. 
Voor veel Amerikanen een dag die ze sowieso al vrij 
nemen of hebben, dus ideaal om te shoppen en te 
beginnen met de kerstinkopen. Winkeliers bieden 
die dag fl inke kortingen aan op hun producten en 
vooral in Amerika geldt dat veel van deze producten 
de rest van het jaar niet meer goedkoper worden 
aangeboden. Kortingen kunnen oplopen tot wel 75 
procent. Dus je snapt dat het heel interessant kan 
zijn om juist die dag te gaan shoppen, ook al sta je 
waarschijnlijk fl inke tijd in de rij bij de kassa (en bij 
de ingang van de winkel) omdat je niet de enige bent.

Ook zin om te shoppen met korting? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld
ook heel wat ondernemers bij jou in de regio die meedoen met Black Friday.

Shoppen met
korting

Houd je van shoppen? Blok vrijdag 27 november dan maar vast in je agenda. 
Het is weer tijd voor Black Friday. Oftewel: shoppen met fl ink wat korting.

Online, maar zeker ook bij de plaatselijke ondernemer!

Wacht tot de 27e
Over het ontstaan van Black Friday bestaan 
meerdere theorieën, maar geen Amerikaan die zich 
daar druk om zal maken. Zij willen gewoon goedkoop 
shoppen! En daar houden wij hier ook van. Vandaar 
dat ook steeds meer ondernemers in Nederland en 
België inspelen op de Black Friday-hype. Verwacht 
hier overigens geen super extreme kortingen zoals 
in  Amerika. Rijen voor winkels staan er ook niet 
doordat veel aankopen online worden gedaan. Maar 
het is zeker aan te raden om met je sinterklaas- 
en kerstinkopen even te wachten tot de 27e. 

Wees slim
Onthoud wel: ga nu niet ineens onzinnige aankopen 
doen die je toch niet gebruikt, puur omdat iets in 
de uitverkoop is. Doe je dat wel, dan geef je aan het 
einde van de rit alsnog meer geld uit dan je door de 
korting bespaart.

BRUIST/LIFESTYLE
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Veel meer dan alleen noten!

In die jaren is wel het nodige veranderd. “Vroeger 
stonden we op meer markten, tegenwoordig 
zijn we met ons team te vinden op zeven 
markten. Niet alleen in de regio Dordrecht, maar 
bijvoorbeeld ook in Zaltbommel en Heemstede.”

Van noten tot reformproducten
“Het assortiment is eveneens aanzienlijk 
uitgebreid in de loop der tijd. We hebben alle 
mogelijke ter plekke vers gebrande noten, 
cashew, pistache, macademia, amandelen, pinda’s 
en nog veel meer. Voor het weekend hebben 
we smakelijke kruidige mixen. Daarnaast zijn 
er gedroogde zuidvruchten en ook rijstcrackers 
en de Japanse mix ontbreken niet. Verder zijn 
granen, zaden en reformproducten steeds 
populairder geworden, alles wat je nodig hebt 
voor een goed ontbijt. En natuurlijk superfood 

Al vanaf zijn dertiende ging Glenn Laarman met zijn vader mee naar de markten die hij bezocht met 
zijn notenkraam Harry’s Notenbar. Daar kreeg hij de liefde voor het vak met de paplepel ingegoten. “De 
vrijheid, de afwisseling in het werk, de gezelligheid met onze klanten én de marktcollega’s… Na bijna 
dertig jaar verveelt het nog steeds niet.”

als bessen en kersen. Daarmee bieden we voor ieder 
wat wils, of je nu heel bewust op zoek bent naar een 
gezond tussendoortje of gewoon iets lekkers wilt.”

Persoonlijk
“De smaak van vers gebrande noten is niet te 
vergelijken met die van nootjes die je koopt in de 
supermarkt. Ons team kan je ook adviseren. Wil je 
iets nieuws proberen? Dan kun je bij onze kraam 
gewoon proeven voordat je iets koopt. En er is altijd 
tijd voor een praatje. De meerderheid van onze 
klanten komt al jaren bijna wekelijks bij ons langs. 
Daardoor kennen we de mensen persoonlijk, dat 
maakt het extra leuk.”

Kom vooral een keer langs op een van onze markten! 
Zie www.harrys-notenbar.nl voor de locaties of bestel 
via onze webshop.

Dinsdag 08:00 – 12:30 uur Dordrecht – Damplein 
Woensdag 08:00 – 16:00 uur Heemstede – Valkenburgerlaan 
Donderdag 08:00 – 16:00 uur Zwijndrecht - Walburg
Vrijdag 08:00 – 16:00 uur Rotterdam – Asterlo zuidwijk 

Vind ons bij u op de markt:
Vrijdag 08:00 – 16:00 uur Dordrecht – Centrum  
Zaterdag 08:00 – 17:00 uur Zaltbommel – Markt 
Zaterdag 08:00 – 17:00 uur Dordrecht – Centrum

 www.harrys-notenbar.nl

Veel meer dan alleen noten!

‘ER IS ALTIJD TIJD 
VOOR EEN PRAATJE’

BRUISENDE/ZAKEN
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LEZERSACTIE
Maak kans op deze 

autobiografi e van Lisa Staal

Een feest van herkenning!

De mannen van Staal lees je in 

een ruk uit! Hilarisch, herkenbaar, 

inspirerend en leerzaam. Gedurende 

haar reis, zoekende naar liefde en 

geluk, ontpopte Lisa zich tot een 

sterke, liefdevolle, onafhankelijke 

vrouw die anderen de weg wijst

naar een gelukkig (liefdes)leven! 

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. #STAAL naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

SLIM, UNIEK DESIGN
Brabantia helpt je met prachtig ontworpen 

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

generaties. www.brabantia.com

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
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KRUIDIGE 
SPECERIJEN

De Kraken rum is een donkere, 
premium spiced rum uit het 

Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime 
receptuur vol exotische 

specerijen, waarvan kaneel, 
gember en kruidnagel een 

belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 

intense smaak en een 
zachte, zoete afdronk.
www.krakenrum.com 
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LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 
en Zen - samengesteld. 
Bestel nu tijdelijk 
een proefpakket 
voor maar € 9,-.
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze paperback 
van Rob Droog 
De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het leven kunnen begrijpen. Dáár gaat dit boek over...

LEZERSACTIE

Stuur je adresgegevens o.v.v. #JIJ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
Zet in je mailtje ook even de reden waarom jij graag kans wil maken
op één van deze boekjes van Claudia Koehoorn.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes
voor vrouwen 
Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 
die je opfl euren, kracht en lef geven, motiveren en 
inspireren. Waardoor je weer beseft dat JIJ ertoe doet. 
Auteur en coach Claudia Koehoorn liet het boekje prachtig 
illustreren door Studio Pioen. Het boekje is verkrijgbaar 
via www.jouwtransformatie.nl en in de boekhandel.

Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

LEKKER LUNCHEN 
Dankzij de verschillende lunchverpakkingen van Mepal kun je 

altijd je favoriete maaltijd meenemen. De artikelen sluiten 
goed af en zijn makkelijk schoon te maken. Een lunchpot voor 

yoghurt met apart deksel voor verse muesli, een snackbox met 
bestek en veel meer. Mepal heeft het!  

www.mepal.com/nl

Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

LEZERSACTIE

De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

wat wel of niet kan gaan groeien. 

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. #ROBDROOG naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes

Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 

genieten

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 

www.jonesbrotherscoffee.com/nl
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Voor een waardig en respectvol afscheid van je huisdierVoor een waardig en respec
‘WE WILLEN VOORAL 
VERTROUWEN BIEDEN’

Voor een waardig en respectvol afscheid van je huisdier
In oktober 2014 openden Paula en Rob Veenvliet, beiden grote dierenliefhebbers, de deuren van 
Huisdieren Crematorium Drechtsteden. Ze hadden zelf vervelende ervaringen gehad bij de crematie 
van hun hond en waren vooral gedreven om het anders te doen. “Veel mensen zien hun huisdier als 
een volwaardig gezinslid, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

“Wij halen je huisdier desgewenst op bij jou thuis of bij 
de dierenarts”, vertelt Paula. “Je kunt hem ook zelf 
brengen. Er wordt wel eens anders beweerd, maar jij, niet 
je dierenarts, bepaalt waar je je huisdier wilt laten 
cremeren.” Cremeren gebeurt collectief of individueel. 
“Wilt u erbij zijn? Kijk dan op de website wat de 
mogelijkheden zijn. De as kun je mee naar huis nemen in 
een urn danwel as-sieraad of uitstrooien op een 
toepasselijke locatie. Wat je ook doet, het gaat erom dat jij 
met een goed gevoel terugkijkt op het hele gebeuren 
zodat je het een plekje kunt geven.”

Met zorg en liefde
“We doen alles met zorg en liefde. Ons crematorium 
beschikt over twee afscheidskamers waar je in alle rust 
afscheid kunt nemen van je geliefde vriend. We werken 
bewust alleen op afspraak zodat we je de tijd en 
aandacht kunnen geven die je verdient. Soms is er zo veel 
verdriet dat wij ook een traantje weg moeten pinken. En 
als je dan later ziet hoe dankbaar mensen zijn… daar 
doen we het voor!”

Voor iedereen
Anno 2020 zijn Paula en Rob ook dealer van 
crematieovens en hebben ze een groothandel in urnen. 
“Het steekt ons dat de prijzen in de uitvaartbranche 
vaak onnodig hoog zijn. Om die reden hebben we ook 
een crematie spaarplan opgezet, waarbij je maandelijks 
een bedrag stort zodat alles straks goed is geregeld. 
Iedereen moet zijn huisdier een waardig en respectvol 
afscheid kunnen geven.”

BRUISENDE/ZAKEN

Lorentzweg 1, Alblasserdam  |  078-6458122  |  info@crematiehuisdier.nl  |  www.crematiehuisdier.nl

Iedereen moet zijn huisdier een waardig en respectvol 
afscheid kunnen geven.”
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DITJES/DATJES

  Steun jij Movember door je snor te laten staan uit
  solidariteit met de strijd tegen prostaatkanker en teelbalkanker?
  Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij nog meer kunt doen.
  4 november is jouw dag! Het is dan namelijk de dag
   van de onbekende held.
  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.
  Geboren in november? Dan ben je waarschijnlijk erg
  gesteld op je privacy en op tijd voor jezelf.
 27 november is het weer Black Friday.
   Dé dag om te shoppen met korting.
  Echt wild uit de vrije natuur mag de naam Jagerstrots dragen. 
  Als je overdag meer energie nodig hebt,
 kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.
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COLUMN/EDGAR VAN ENGELEN

Kamerlingh Onnesweg 14, Dordrecht
085-2080656  |  info@clear4clean.nl
www.opleiding-schoonmaak.nl

Na dertig jaar actief te zijn 
geweest in de facilitaire en 
schoonmaakbranche 
richtte Edgar van Engelen 
in 2012 Clear4Clean op. 
Clear4Clean staat voor 
ondersteuning van 
vakmanschap in de 
schoonmaakbranche.

In de schoonmaak is er veel keuze in reinigingsmiddelen. 
Hoe maak je nu een goede keuze als schoonmaakbedrijf, 
opdrachtgever of eigen dienst? Waar moet een 
reinigingsmiddel aan voldoen?  Heb je überhaupt een 
reinigingsmiddel nodig?

KEUZE, KEUZE, 
KEUZE...

Dit is afhankelijk van uw 
organisatie. Een garagebedrijf 
heeft andere reinigingsmiddelen 
nodig dan een kantoor. Ook uw 
beleid omtrent een groene 
samenleving heeft invloed op uw 
keuze van de reinigingsmiddelen. 

Als onafhankelijk adviseur 
kunnen wij samen met u kijken 
welke leverancier van 
reinigingsmiddelen bij u past. 
Ook kijken we samen met u 
welke reinigingsproducten voor 
uw organisatie essentieel zijn. 
Het kan zomaar wezen dat u van 
drie reinigingsproducten naar 
één reinigingsproduct kan. Wij 
helpen u kiezen tussen 
schoonmaakproducten met 

probiotica (schoonmaak met 
bacteriën), schoonmaakproducten 
op basis van natuurlijke 
ingrediënten en schoonmaak-
producten op basis van chemie.  

Wij kunnen u adviseren welke 
middelen voor uw medewerkers 
veilig zijn in gebruik, bij welke 
middelen geen R- en S-zinnen op 
de labels staan. Waarvoor geen 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
nodig zijn bij het gebruik. Dus 
onafhankelijk en eerlijk advies.

Wilt u meer weten over de echte 
schoonmaker? Neem gerust 
contact met ons op.

1716



Uw specialist voor
storingen en onderhoud

Met meer dan 22 jaar ervaring in de branche, als eerste autotechnicus, apk-
keurmeester, leermeester en diagnosetechnicus, is Matthijs van Driel een deskundig 
en betrouwbaar partner. Samen met Gert-Jan, Yorick en Corstiaan vormt Matthijs een 

hecht team. Het team levert topkwaliteit voor alle merken en alle typen auto’s en 
bedrijfsauto’s, tegen een scherpe prijs.

Autoservice Matthijs van Driel is gespecialiseerd 
in de Volkswagen Audi Groep (VAG). Een speciali-
satie waar rijders van Volkswagen, Audi, Seat en 
Skoda extra van profi teren.

“Centraal in onze dienstverlening staat altijd de 
klant, diens behoefte en diens verwachting. En 
die laatste overtreffen wij graag”, aldus Matthijs 
van Driel. “Onze missie is om klanten op alle 
facetten van auto-onderhoud, -reparatie en -service 
te ontzorgen.”

Wij kenmerken ons onder andere door out of the 
box te denken wij onderscheiden ons dan ook 

niet alleen door onderhoud, reparaties of apk`s 
uit te voeren, maar wij doen ook motorrevisies, 
ver-snellingsbakrevisies en andere ingewikkelde 
klussen waar de doorsnee universele garage zijn 
handen niet aan wil of durft te branden.

Sinds begin juni 2020 hebben wij een nieuwe 
occasionhal, hier staan momenteel meerdere 
occasions in de verkoop. Al onze occasions krijgen 
vooraf een technische inspectie op eventuele 
mankementen en indien noodzakelijk wordt hier 
gelijk actie op ondernomen. Zodoende doen wij er 
alles aan om betrouwbare occasions op de markt 
te zetten.

Grotenoord 37, 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht  |  078-7200 880  |  info@autoservicematthijsvandriel.nl
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur  |  www.autoservicematthijsvandriel.nl

BRUISENDE/ZAKEN

“Centraal in onze dienstverlening 
staat altijd de klant, diens 

behoefte en verwachting”

Reparatie, onderhoud en service

Storingsdiagnose

Airco-controle, onderhoud en service

Trekhaken

Occasions
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Ouder 
worden 
doen we 
later

Wij zijn al jaren het vertrouwde adres 
voor massagetherapie, huidverbetering 
en schoonheidsbehandelingen in de 
regio Dordrecht. 

Ons doel is voor onszelf en voor onze 
klanten een optimaal resultaat te 
boeken, of je nu gewoon gezellig voor 
de ontspanning komt of omdat je een 
therapeutische behandeling nodig hebt 
vanwege je klachten. Ook op het gebied 
van huidverbetering en schoonheid ben 
je bij ons aan het juiste adres. Wij dragen 
graag bij aan jouw kwaliteit van leven!

Maak geheel vrijblijvend een afspraak of 
neem contact met ons op om je te laten 
informeren. Wij zijn je graag van dienst.

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

Wij zijn al jaren het vertrouwde adres Wij zijn al jaren het vertrouwde adres 
voor massagetherapie, huidverbetering voor massagetherapie, huidverbetering 
en schoonheidsbehandelingen in de en schoonheidsbehandelingen in de 
regio Dordrecht. 

Ons doel is voor onszelf en voor onze Ons doel is voor onszelf en voor onze 

WIL JIJ EEN NIEUWE HUID IN SLECHTS 66 DAGEN? 
Bereik dit door puur gebruik van onze 
huidverbeteringslijn voor thuis!

  Minder rimpels
  Zichtbare versteviging
  Frissere teint voor de rokershuid
  Vermindering van vlekken en andere 

onregelmatigheden
  Verwijderen van gerstekorrels, vooral onder de ogen
  Vermindering van de droge en gevoelige huid
  Regulering huideigen talg

Ben jij niet het type dat graag naar de 
schoonheidsspecialiste gaat, maar wil je wel 
bovenstaande bereiken? Bel ons dan op 078-6178029.

HUIDVERBETERING
Merk je dat je huid er vermoeid uitziet, onder stress staat, 
of ben je gewoon simpelweg toe aan een professioneel 
vrijblijvend advies? Wij denken graag met je mee. Of je 
nu 25 bent of 55, voor elke huid hebben wij het juiste 
product en de juiste verzorging. Als jij er klaar voor bent 
om meer aandacht te besteden aan je huid, dan zijn wij 
klaar voor jou!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DIRK ZEELENBERG 
Het grote publiek kent acteur 
Dirk Zeelenberg onder 
andere van hit-series als All
Stars en Divorce. Sinds vijf 
jaar is Dirk - zelf al achtien 
jaar gelukkig met Suus en 
vader van drie kids - ook 
actief als trouw ambtenaar. 
De liefde vormt een rode 
draad door zijn leven. Niet 
zo vreemd dus dat ook 

zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd. Het zijn ontroerende, 
hilarische en herkenbare verhalen over geluk in de liefde. Hoe Dirk zich uit 
diepe dalen omhoogtrok, vertelt hij in Niet bepaald een succesverhaal. Met 
persoonlijke ontboezemingen spoort hij lezers op optimistische wijze en met 
humor aan, hun intuïtie en verlangens te volgen. ODE AAN DE LIEFDE en 
NIET BEPAALD EEN SUCCESVERHAAL zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Van 18 november tot en met 
6 december kun je weer volop 
documentaires en nieuwe 
mediaprojecten bekijken en 
nagesprekken volgen met makers, 
protagonisten en andere 
betrokkenen. Zowel in de theaters 
als online. Dit jaar vindt IDFA niet 
alleen plaats in de Amsterdamse 
fi lmtheaters, maar ook worden er 
zes fi lms vertoond in theaters door 
heel Nederland. Daarnaast zijn er 
iedere dag online vertoningen met 
voor- en nagesprekken op vaste 
tijden. Vanaf 9 november staat het 
hele programma online met tijden 
en locaties. De reguliere verkoop 
start voor iedereen op donderdag 
12 november vanaf 9.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.idfa.nl.

D AGJE UIT
IDFA - HET INTERNATIONAL 
DOCUMENTARY FILM
FESTIVAL AMSTERDAM

Het leven van een vrouw van een beroeps-
militair kan zwaar zijn. Kate, de perfecte 
offi ciersvrouw, draagt die last echter stoïcijns 
en met stijl. Om niet bij de pakken neer te 
zitten, probeert ze een groep vrouwen op de 
basis te overtuigen om een zangkoor te 
beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en 
nieren, is sceptisch over het idee, maar laat 
zich al snel overtuigen door hun humor en 
moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits 
weten Kate en Lisa uiteindelijk hun onderlinge 
verschillen te overwinnen en krijgen ze de 
kans om het optreden van hun leven te geven. 
THE SINGING CLUB is vanaf 5 november 
te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE SINGING CLUB
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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 vorig jaar september met Sense of 
Beautysalon. En met succes, want in korte tijd 
hielp ze al vele tevreden klanten.

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

ZO COMFORTABEL MOGELIJK
Hyaluronpen fi llers worden zonder naald aangebracht 
en zijn daarom ideaal voor mensen die bang zijn voor 
naalden. Anne-Elise werkt met A-merk fi llers 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 fi llers.”

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. 

Voor 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 één millimeter.  

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
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Nieuwland Parc 11N

2952 DA Alblasserdam
T: 088-6540400

E: info@avant.nl

Websites

Webshops

Mobiele sites

Webapplicaties

Social media

Zoekmachine-

optimalisatieoptimalisatie

www.avant.nl

Hij draagt een gedistingeerd dasje. 
Zij dirigeert hem met grote gebaren 
uit de benauwde parkeerplek. Ik voel 
mijn adrenalinegehalte stijgen. Wat 
een stelletje azijnpissers. In alle haast 
had ik mijn auto enigszins scheef 
geparkeerd, maar om daarvoor het 
verwijt asociaal in mijn maag gesplitst 
te krijgen... “Moet je maar niet in zo´n 
grote bak rijden”, reageer ik adrem:
“Waar gaat dit in hemelsnaam over? 
Als dit al asociaal gedrag is... Wat een 
grote woorden.” “Tut, tut”, mompelt zij 
verontwaardigd.

COLUMN/BERT DEN BOER

Foutparkeren

Alles over Dordrecht
www.dordrecht.net

BERT DEN BOER
 senior adviseur, trainer, coach

ofwel: procesbegeleider

info@bbdb.info
www.voorstraat125.nl/bbdb

Colomnist voor

Twee weken later betreed ik 
mijn favoriete stilte sauna. Twee 
mensen nemen languit liggend het 
bovenste zitgedeelte in beslag. Ik 
zijg een verdieping lager neer. Ze 
wisselen wat ditjes en datjes uit. 
Stilaan begin ik me te ergeren. Dit 
is een plek om tot rust te komen. 
Als ik geïrriteerd schuin omhoog 
loer, krijg ik uitzicht op twee 
pronte borsten en daarboven een 
Beatrixkapsel. Een déjà-vugevoel 
bekruipt me. Weer verkeerd 
geparkeerd.

“Man wat ben jij asociaal”, bijt de oudere 

heer me zichtbaar geïrriteerd toe, terwijl hij 

zijn Mercedes-Benz moeizaam achteruit 

manoeuvreert. “Ja, dat is niet erg aardig 

meneer”, voegt zijn vrouw fi jntjes toe. Zij heeft 

een Beatrixkapsel en articuleert met een 

fi jngeknepen mond. @
Nieuwland Parc 11N

2952 DA Alblasserdam
T: 088-6540400

E: info@avant.nl

Websites

Webshops

Mobiele sites

Webapplicaties

Social media

Zoekmachine-

optimalisatieoptimalisatie

www.avant.nl
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1. Floral Collection Rose van 4711, € 19,95  www.4711.com
2. My Way van Giorgio Armani, vanaf € 71,-  www.douglas.nl

3. Shalimar Philtre van Guerlain, vanaf € 103,-  www.guerlain.nl 
4. Wonderlust Eau de Voyage van Michael Kors, vanaf € 57,-  www.douglas.nl

5. Balmain x Trudon geurkaars, vanaf € 110,-  www.babassu.nl
6. Saffron Superfl uide van Les Eaux Primordiales, € 250,-  www.retreat.nl
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 De geur van dit  seizoen
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7. Baldessarini Signature Eau de Toilette, vanaf € 55,-  www.baldessarini-fragrances.com
8. Replica By the Fireplace geurkaars van Maison Margiela, € 50,-  www.debijenkorf.nl

9. Angel’s Share van Kilian, vanaf € 180,-  www.debijenkorf.nl 
10. Le Male Le Parfum Eau de Parfum Intense van Jean Paul Gaultier, vanaf € 76,50  www.iciparisxl.nl 

 11. Lucht van Zeeman, € 4,99  www.zeeman.com
12. Idôle L’Intense van Lancôme, vanaf € 66,-  www.lancome.nl

BEAUTY/NEWS

8

7

11

12

9

 De geur van dit  seizoen
Bij een nieuw seizoen horen nieuwe geuren 
en natuurlijk ook prachtige geurkaarsen. Ga je 
voor warm, oriëntaals en intens of toch liever 
voor wat bloemiger of frisser? Keuze genoeg!
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PAPENDRECHT
Theater de Willem

Gemeentehuis Papendrecht

DORDRECHT
Crayestein Golf

Trimsalon Hannie
Cinema The movies Dordrecht

Joker Design
t Loze Vissertje Camping

(april t/m september)
No. 28 Wonen & Lifestyle

Jolly Good V.O.F. (La Forma Grande)
IJsexpress

Gifts and More
Durinck Tandprotheticus
Body & Mind Wellness

Postillon Hotel
Stadskantoor Dordrecht

Stichting Clientenraad Regio Drechtsteden

ZWIJNDRECHT
Edwin Smulders Catering

Gemeentehuis Zwijndrecht
NanoFit

HENDRIK-IDO AMBACHT
Serviceburo Verschoor

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

SLIEDRECHT
Zalmhuisje

De Lockhorst
Intratuin Sliedrecht BV

RIDDERKERK
De Bloemenjungle

ALBLASSERDAM
Mi’s Brocante

Het Wapen van Alblasserdam
Huisdieren Crematorium Drechtsteden

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.

Advies voor 
werk en inkomen

Singel 328, Dordrecht  |  078-6140812  |  secretariaat@crdrechtsteden.nl  |  www.crdrechtsteden.nl

De Cliëntenraad Regio Drechtsteden voor werk 
en inkomen (CRD) is een onafhankelijke 

belangenorganisatie die zich inzet voor 
iedereen met een bijstands- of een minimum 

inkomen in de Drechtsteden. Momenteel is 
men op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de 

raad willen komen versterken.

 “Onze corebusiness is het gevraagd en ongevraagd advies 
geven aan de Sociale Dienst Drechtsteden en de Drechtraad 
als het gaat om het minimabeleid”, vertelt Ed van Ravesteijn, 
zelf al tien jaar als vrijwilliger verbonden aan de CRD, 
momenteel als penningmeester en vicevoorzitter. “Daartoe 
signaleren en verzamelen we eventuele knelpunten die 
kunnen ontstaan in de contacten tussen de Sociale Dienst 
en de cliënt. Die kunnen we vervolgens onder andere 
inbrengen in het periodiek overleg dat we hebben met de 
Sociale Dienst en de betreffende wethouder.” 

 Het werk van de CRD is mogelijk dankzij de inzet van een 
team van acht betrokken vrijwilligers. “Hun achtergrond is 
zeer gemêleerd., van gepensioneerden tot ervaringsdeskun-
digen. Iedere woensdagochtend komen we bij elkaar. Tussen 
9.30 en 12.00 uur kunnen mensen dan ook binnenlopen 
voor informatie en advies tijdens het inloopspreekuur. Samen 
maken we ons hard voor een goede, effi ciënte en sociaal 
aanvaardbare werking van de Sociale Dienst.” 

Vrijwilligers gezocht
“Je krijgt de kans om veel te leren, niet alleen over inspraak, 
bestuur en wetgeving, maar bijvoorbeeld ook over vergader-
technieken. Daarnaast kun je cursussen en trainingen volgen 
om jezelf te ontwikkelen. Verder krijg je een beperkte 
kilometer- en onkostenvergoeding. Het is handig als je 
beschikt over enige basiskennis, maar nieuwsgierigheid, 
interesse, betrokkenheid en affi niteit vinden we belangrijker. 
Dus meld je vooral aan!”

Vrijwilliger worden?
Meld je nu aan!
Stuur een mail naar 
secretariaat@crdrechtsteden.nl
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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.

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 
uitstraling hebben. Daarvoor moet een goed 
tuinontwerp de juiste verhoudingen hebben 
en zijn afgestemd op de wensen van de klant.

Sluisweg 49, Dordrecht  |  06 28 575 182  |  info@vanholsteinhoveniers.nl  |  www.vanholsteinhoveniers.nl

Specialist in 
tuinontwerp, 

aanleg en 
onderhoud

Sluisweg 49, Dordrecht  |  06 28 575 182  |  info@vanholsteinhoveniers.nl  |  www.vanholsteinhoveniers.nlSluisweg 49, Dordrecht  |  06 28 575 182  |  info@vanholsteinhoveniers.nl  |  www.vanholsteinhoveniers.nl

VOOR DE TUIN VAN JE DROMEN!
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Praten lucht op!
anoniem - dag en nacht
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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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 openJohn's Fietsreparatie op Locatie  |  Stratosfeerstraat 81, Dordrecht
johnsservice1@hotmail.com  |  06-25141517

Kapotte fi ets?
Wij repareren uw fi ets aan huis! 

BEL ONS OP: 06-25141517

ONZE 
WERKTIJDEN 

IN DE WINTER:
Ma t/m vr 9.00 tot 16.00 uur

Zaterdag gesloten

Brouwersdijk 235A, Dordrecht
www.roweshaarmode.nl

roweshaarmode
rowes_barbers_hairstylists

078-6143939

DEFENITIEF ALLE BEHANDELINGEN OP AFSPRAAK! 
Neem contact met ons op via telefoonnummer 

078-6143939 of stuur ons een mail naar 
alain4rowes@gmail.com o.v.v. uw wensen en 
telefoonnummer! Alvast bedankt en tot gauw.

Onderga en beleef het 
gevoel van Siwocco

Siwocco Wellness  |  Spuiweg 138, Dordrecht  |  078 737 00 49  |  info@siwocco.nl  |  www.siwocco.nl

Oliemassage van Siwocco op basis van 
traditionele Thaise massage en 

drukpuntmassage met aromatische
oliën die zorgen voor ontspanning en 

herstel van de energiebalans. Of probeer 
één van onze andere zalige behandelingen!
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Het is weer Movember. Tijd om je snor te laten staan om aandacht te vragen voor de 
gezondheid van de man. Wat ooit begon met dertig mannen in Australië wordt 

inmiddels wereldwijd ondersteund door meer dan vijf miljoen Mo Bros en Mo Sistas.

Laat je snor staan 
en red levens

MAN/CAVE

De ambitie van de Movember-beweging liegt er niet om: 
in 2030 willen ze door al hun initiatieven het aantal 
mannen dat te jong overlijdt verminderd hebben met 
maar liefst 25 procent. Het is dus veel meer dan even 
een maand je snor laten staan, er wordt ook echt actie 
ondernomen. Zoals ze het zelf omschrijven: “We pakken 
een aantal van de grootste gezondheidsproblemen voor 
mannen aan: prostaatkanker, teelbalkanker, mentale 
gezondheid en preventie van zelfmoord”.

Het idee achter de snor is simpel: mensen in jouw 
omgeving zien de verandering in je gezicht. Doordat de 
snor inmiddels zo’n sterke associatie oproept met 
Movember zorgt dit ervoor dat de gezondheid van de man 
bespreekbaar wordt gemaakt. Maar dat niet alleen. 
Jouw  snor kan mensen ook inspireren om te doneren, 
want er is ook geld nodig om vervolgstappen te kunnen 
zetten. Het overgrote deel van het geld dat de Movember 
Foundation ophaalt, gaat dan ook naar wetenschappelijk 
onderzoek.

Laat jij je snor deze maand ook staan? Je kunt er levens 
mee redden!

Mario's Barbershop  |  Vriesestraat 94, Dordrecht  |  06-22820069 mariosbarbershop078

Meer dan knippen alleen!
Bij MARIO’S BARBERSHOP natuurlijk!

“Het is allemaal heel gezellig 
en relaxed. Je gaat, vergezeld 
van een drankje, op je gemak 

in de stoel zitten. Terwijl ik 
bezig ben, kun je alles aan me 

kwijt. Gewoon lekker lullen. 
Wat dat betreft ben ik net een 
psycholoog. Het is puur een 
moment van ontspanning, je 
bent echt even van de wereld 

weg. En als je vervolgens 
helemaal fris en verzorgd en 
met een grote glimlach op je 

gezicht de zaak uitloopt, heb ik 

mijn werk goed gedaan!”

Mario Hashemian

KOM EN 
ERVAAR HET 

ZELF! 
Maak snel 

een afspraak!
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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

ERIC CORTON EN 
SUSAN VISSER
De Grootste Helft
Vr. 13 november, 19.30 
en 21.30 uur 
Toneel

TE ZIEN IN NOVEMBER
IN THEATER DE WILLEM

DASHBOARD 
DANGLES
Take Me Home
Vr. 20 november, 19.30 
en 21.30 uur
Muziek

VUILE HUICHELAAR
Het Feest Kan Beginnen
Do. 26 november, 19.30 
en 21.30 uur
Muziek

ALIVE AND KICKING 
Top 2000 Live
Za. 28 november, 19.30 
en 21.30 uur
Muziek

MURDER BALLAD 

THEATER DE WILLEM GEEFT 3X 2 VRIJKAARTEN 
WEG VOOR DEZE VOORSTELLING VAN 19.30 UUR.
Kans maken? Mail naar publiciteit@theaterdewillem.nl 
o.v.v. Winactie Drechtsteden Bruist - november. 

WIN

In deze succesvolle Broadway musical volgen we Sara, 
die na haar wilde affaire met barman Tom toch kiest 
voor een wat braver bestaan met Michael. Ze trouwen 
en krijgen een kind, maar na een paar jaar krijgt Sara 
heimwee naar haar ruige leventje. Eén ding is zeker: 
voor één iemand loopt het fataal af. Maar de vraag is, 
wie is het slachtoffer en wie is de dader? Een pittige, 
spannende, prachtige eigentijdse musical. Met Vajèn 
van den Bosch, Buddy Vedder, Cystine Carreon en 
Jonathan Desmoor.

Murder Ballad is op zaterdag 14 november om 19.30 uur 
en 21.30 uur te zien in Theater De Willem in Papendrecht. 
Bestel uw kaarten gemakkelijk via www.theaterdewillem.nl 
of bel de kassa op 078-6158226.

Wij werken met vaste prijzen zodat u 
van te voren precies weet hoe en wat 
er gaat gebeuren. Geen verrassingen 
achteraf.  Wij leveren alle materialen 
en zorgen ook voor uw vuilafvoer.

TUINAANLEG – BESTRATINGEN 

Familiebedrijf
Gebr. Van Klaveren 
AL MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Juist nu is het de tijd om uw 
tuin aan te pakken want een 
tuin aanleggen in het najaar is 
veel aantrekkelijker.

In het voorjaar krijgen de meeste 
mensen de tuin- kriebels maar nu 
we richting de winter gaan zijn 
er geen wachttijden. Verder kun 
je ook het  beste in het najaar 
de nieuwe aanplanting doen 
want dan staan de planten in 
‘slaap-stand’. Daardoor kunnen 
ze makkelijk worden gerooid en 
geplant worden. Verder hebben 
de nieuwe planten een periode 
met veel water voor de boeg en 
dat helpt hen om te beginnen met 
hun wortels te verlengen (succes 
verzekerd).

In het najaar maak je weinig 
gebruik van de tuin, dus je hebt er 
weinig overlast van. Het terras  
hoeft niet gelijk gebruikt te 
worden. Straatwerk en grondwerk 
kan zorgvuldig gebeuren met  
voldoende inklink en stabilisatie. 
Dat voorkomt verzakkingen in de 
toekomst. En door in het  
najaar te gaan beginnen ben je 
straks in het voorjaar helemaal 
voorbereid op het mooie weer 
en kan je direct genieten van de 
nieuwe tuin.

> De prijzen zijn een stuk aantrekkelijker
> De uitvoering staat niet onder druk
> Voor het aanplanten/nieuw gazon van  
 de tuin is het de meest ideale tijd

> De bestrating heeft alle tijd om  
 goedte stabiliseren
> Geen wachttijden

DE GROOTSTE VOORDELEN VAN HET NAJAAR ZIJN:

GRATIS ONTWERP + GARANTIE 
OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN 
EN MATERIALEN

Pro�teer nu van 
onze najaars 
aanbiedingen!
Gebr van Klaveren tuinaanleg – bestratingen

DE IDEALE TIJD 
VOOR EEN NIEUWE 
BESTRATING.

Bel nu voor een GRATIS prijsopgave  
Tel: 078-8200381    www.klaverentuin.nl

 

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in
Drechtsteden

Bruist?
Neem dan contact op en we komen 

graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340
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INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water

Fo
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ng
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oo
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ek

ke
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om

Meng de bloem met het paprikapoeder en een fl inke snuf peper en zout. Haal de kip 
door de bloem. Snijd de champignons en uien in plakjes. Schil de winterpenen en 
snijd deze in plakjes. Snijd het ontbijtspek in reepjes. Verhit een beetje boter in een 
grote braadpan en bak de drumsticks ongeveer vijf minuten aan tot ze goudbruin zijn. 

Haal vervolgens de kippenbouten uit de pan. Bak in dezelfde pan met de over -
 gebleven boter het ontbijtspek, de winterpeen, de champignons en uien ongeveer
3 minuten. Als je zilveruitjes gebruikt, voeg ze dan in hun geheel toe. 

Voeg vervolgens de wijn, het bouillonblokje, de tomatenblokjes, de tijm en in vier keer 
het water toe. Kook 5-10 minuten op hoog vuur, voeg de kippenbouten weer toe en 
laat vervolgens ongeveer 45 minuten stoven. Serveer de coq au vin met gebakken 
Parijse aardappeltjes. 

O ja, nog even een tip: wordt de saus niet dik genoeg, gebruik dan wat maïzena om 
de saus in te dikken. Is de saus te dik? Voeg dan wat water toe.
Bon appétit!

INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water

4 PERSONEN - 25 + 45 MIN

Klassieke
coq au vin

Alex, traffi c manager bij Bruist
Mijn favoriete recept heeft zijn tijd nodig, maar is zeker de moeite waard! Een recept 
dat perfect is voor een koude zondag in november, lekker met vrienden of je geliefde 
genieten van deze Franse klassieker. Het enige nadeel is dat mijn keuken altijd 
ontploft is als ik coq au vin gekookt heb. Eén voordeel: na 2,5 uur poetsen heb ik 
mijn portie coq au vin van 402 calorieën alweer verbrand! 
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
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AAAAAAAAAAAAAAAAA

PUZZELPAGINA

2  1  5  3  7  9  8  6  4
9  8  6  1  2  4  3  5  7
7  3  4  8  5  6  2  1  9
4  5  2  7  8  1  6  9  3
8  6  9  5  4  3  1  7  2
3  7  1  6  9  2  4  8  5
5  2  7  4  1  8  9  3  6
6  4  8  9  3  7  5  2  1
1  9  3  2  6  5  7  4  8

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

PUZZELPAGINA

bruisend 
kleed 
herfst 
knus 

gezellig 
zacht 
filmavond 
kachel

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

Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is namelijk 
zwart van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de rum 
vernoemd is. Op het etiket van de 
fl es zie je dit monster in inktzwarte 
stijl terugkeren...

Kraken rum warme 
plaid

b b r l w a w l w e p 

Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing in 
op onze site: www.drechtstedenbruist.nl.
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Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

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

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
www.tostotaal.nl

REGIO GROOT-RIJNMOND

0900-8998833
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Maak kans op een:

VVV-cadeaubon
t.w.v. € 50,-
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Baarsweg 124,  Hoogvliet
www.tostotaal.nl

riool 
ontstoppen 
analyse 
advies 

service 
garantie 
kwaliteit 
reinigen

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

PUZZELEN?
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1  2  7  6  5  8  3  9  4
5  6  8  3  4  9  7  2  1
7  5  2  4  3  1  9  8  6
6  3  9  2  8  5  1  4  7
4  8  1  7  9  6  5  3  2
8  1  4  9  7  2  6  5  3
2  9  6  5  1  3  4  7  8
3  7  5  8  6  4  2  1 9

Gifts & More heeft een ruim assortiment 
sigaretten en allerei rookaccessoires. Bij ons kunt 
u terecht voor een cadeautje, woonaccessoires, 

fotolijsten, glazen, cadeaukaarten, wenskaarten, 
loten en meer. 

Houdt u van puzzelen? 
Wij bieden een groot assortiment puzzelboekjes 
van Denksport. Los de onderstaande sudoku op 

voor een voorproefje.

Winkelcentrum Wielwijk
Admiraalsplein 8
3317 BA, Dordrecht

Bij ons kunt u terecht 
voor onder andere:

Gifts
Tabak

Lectuur
Wenskaarten
Feestartikelen

Stomerij
PostNL

and More!

Winkelcentrum Wielwijk
Admiraalsplein 8
3317 BA, Dordrecht

Ma-vr: 08:30 - 17.30 uur
Za: 08:00 - 17.00 uur

HORLOGE BATTERIJ
VERVANGEN?

VERDER PUZZELEN?
BEKIJK HET AANBOD!

Gifts
Tabak

Lectuur
Wenskaarten

Feestartikelen
PostNL

and More!
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera. Maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je woning rond de feestdagen 
binnen één dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

60 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

In deze ruimte is gekozen voor een een tv-meubel in een donkere 
beitskleur. In combinatie met het bruine hardsteen geeft dit een 
warme uitstraling. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden. 
Elke gewenste kleur is mogelijk in combinatie met andere 
kleuren, luxe hardsteen en stoffering.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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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




