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OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

De Griffi oen

UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

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

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

rond op onze website voor een indruk 
van ons assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV-houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische
 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

• Tuinhaarden



45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 
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Lachen is gezond! Niet zomaar een loze uitspraak, maar eentje die 
echt ergens op is gebaseerd, zoals je verderop in deze nieuwste editie 
van Bruist kunt lezen. En hoewel momenteel natuurlijk lang niet alles 
om te lachen is, raden we je toch aan om jezelf zo vaak als mogelijk 
over te geven aan een heerlijke lachbui. Dé manier om even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en al je zorgen te vergeten.

Makkelijker gezegd dan gedaan? Nee hoor... lachtherapie kan de 
oplossing zijn! En als dat niets voor jou is, maakt het bekijken van 
een van de oude shows van de Vlaamse komiek Philippe Geubels je 
zeker ook aan het lachen. Een nieuwe show laat nog heel even op 
zich wachten – zoals je verderop kunt lezen in het interview met 
Philippe – maar gelukkig is er genoeg ‘oud werk’ om uit te putten.

Voor je ligt dus een magazine met een lach. Want ook de verhalen 
van alle bruisende ondernemers toveren ongetwijfeld een lach op je 
gezicht. Hun passie, enthousiasme en drive zijn namelijk zó 
aanstekelijk, daar kun je eigenlijk alleen maar vrolijk van worden...

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,
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LACHEN IS 
ECHT GEZOND!
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BRUIST/BODY&MIND

Gebruik een lachsessie met collega’s eens als een methode voor teambuilding. Het geeft energie 
en brengt meer plezier op de werkvloer.

Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal te 
ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. Op het 

moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je jezelf beter voelt.

Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal ook 
sneller de mensen in zijn omgeving aan het  lachen 
krijgen. 

Leren lachen
Vaak moet je over een bepaalde drempel stappen 
om, zeker in je eentje, te kunnen lachen zonder 
reden. In een groep gaat het meestal gemakkelijker. 
Probeer daarom eens een lesje lachyoga. Door 
middel van oefeningen worden de lachspieren aan 
het werk gezet. Lachen in een groep werkt aan-
stekelijk. Zelfs een neplach verandert vaak in een 
echte lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je  hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is helemaal 
niet erg. Lachen en huilen liggen dicht bij elkaar, dus 
laat die tranen maar stromen.

Waarom je vaker zou 
moeten lachen

Als je een lachbui hebt gehad, voel je jezelf goed. 
Maar toch lukt het veel mensen niet meer om 
ongeremd te lachen. Mensen hebben een te drukke 
leefstijl met veel stress en gepieker, waardoor ze vaak 
vergeten te lachen. Lachtherapie kan de oplossing 
zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te hebben, 
word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even 
al je zorgen. Je leert te genieten van het moment, je 
leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is lachtherapie een hele simpele training 
die  je het beste meteen ‘s  ochtends toepast, want 
dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer het 
eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens 
het ontbijten. Start  een lachsessie met rek- en 
strekoefeningen om je lichaam soepel te  maken. 
Dan  begin je met lachen. Eerst een glimlach en 
daarna ga je over tot schaterlachen. Na het lachen 
is  er een totale ontspanning, waarbij  sommigen 
zelfs een gevoel van geluk ervaren.
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Droomplek

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

met fenomenaal uitzicht!
Ben jij op zoek naar de mooiste accommodatie van de Costa del Sol 
waar je na een dag vol indrukken tot rust kunt komen? Die plek hebben 
wij en willen we graag met jullie delen. Ga naar onze website of scan de 
QR code, boek onze locatie en jouw ultieme vakantie kan beginnen.

Vlak bij Mijas Pueblo, een pittoresk 
berg dorp, vind je Mijas-Residence, een 
luxe accommodatie met vier appartementen, 
een studio en een villa. Overal waar je 
staat is het uitzicht op de Middellandse 
Zee, Fuengirola en Mijas costa even mooi. 
En of je nu in het zwembad of relaxt op 

Droomplek

je zonnenbed ligt of in onze bar zit, altijd ben je in 
contact met het adem benemende uitzicht. En dan 
realiseer je je... er is geen betere plek dan hier.

Nieuwsgierig? Onze accommodatie, inclusief het 
woonhuis, is ook in zijn geheel af te huren (max. 
26 slaapplaatsen).

BOEK NU 

10% KORTING
met code BRUIST

als je boekt
in september
of oktober!

Los Espartales 3, 29650 Mijas, Málaga  |  Andalusië, Spanje  |  +34 633 355 076  |  WWW.MIJAS-RESIDENCE.COM
1110
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LEZERSACTIE 
Maak kans op deze set 
van Hawaiian Tropic.
Het merk geïnspireerd op de 
Hawaïaanse stranden, je trouwe 
metgezel. Bij elk product krijg 
je bovendien de energie en het 
enthousiasme mee waarmee het 
merk zijn producten vervaardigt.
www.hawaiiantropic.com
TAG #TROPIC

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals

STRAAL NOG EVEN LANGER
Net terug van vakantie en wil je je bruine glow langer 

behouden? Creëer moeiteloos een stralende teint zonder 
strepen. Het verwent de huid met vocht en zorgt voor een 

natuurlijke glans tijdens het bruinen.
www.hawaiiantropic.com

Vier de

VOLLE, 
TROPISCHE 

SMAAK
Onlangs lanceerde Amarula de nieuwe 

en zomerse smaak Raspberry 
Chocolate Baobab. Hierin proef je de 

vertrouwde smaak van Amarula, 
gemixt met framboos, chocolade en 

een vleugje baobabfruit. Het 
crème-achtige van Amarula heeft 

de likeur te danken aan de 
toegevoegde room. Je drinkt het puur, 
met ijs, maakt er een cocktail van of 

mixt het bijvoorbeeld met koffi e. 
www.amarula.com
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LEZERSACTIE
Maak kans op 

Perfect Hair Dry 
Shampoo van That’so. 

Moet je haar gewassen worden maar 
ontbreekt het je aan de tijd of zin? De 

Perfect Hair Dry Shampoo van That’so biedt 
uitkomst! Deze Dry Shampoo reinigt het haar 

zonder dat er water aan te pas komt. De 
formule is verrijkt met groene thee, dat het 

haar verfrist en zuivert. De zijdeproteïne 
in de formule heeft een voedende en 

beschermende werking van de wortel tot 
aan de punten. www.thatso.nl

TAG #THATSO

LEZERSACTIE
Maak kans op 

Perfect Hair Dry 
Shampoo van That’so

Moet je haar gewassen worden maar 
ontbreekt het je aan de tijd of zin? De 

Perfect Hair Dry Shampoo van That’so biedt 
uitkomst! Deze Dry Shampoo reinigt het haar 

zonder dat er water aan te pas komt. De 
formule is verrijkt met groene thee, dat het 

haar verfrist en zuivert. De zijdeproteïne 
in de formule heeft een voedende en 

beschermende werking van de wortel tot 

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands grootste 
online content creators - 
Levy van Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen underwear 
label: LevyUnderwear. De 
collectie bestaat uit briefs 
en boxers in de kleuren wit, 
zwart en groen met veel leuke 
details. www.levy-store.com 
TAG #LEVY

MEEDOEN MET DE LEZERSACTIES?
Like de Facebookpagina van Nederland 
Bruist en van het magazine uit jouw 
regio. Tag je vrienden in dit bericht, 
zodat zij ook op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
www.levy-store.com

HEBBEN HEBBEN HEBBEN! 
De nieuwe thriller van Esther Kreukniet vertelt een rauw en realistisch verhaal 
over advocate Liza Kreest die een schimmig geheim uit haar verleden verbergt. 

Ze heeft zich volledig op haar carrière gestort, maar door een aantal heftige 
gebeurtenissen ligt haar geheim uiteindelijk alsnog op straat...

www.estherkreukniet.nl

MEEDOEN MET DE LEZERSACTIES
Like de Facebookpagina
Bruist en van het magazine uit jouw 
regio. Tag je vrienden in dit bericht, 
zodat zij ook op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 
o.v.v. de TAG bij de lezersactie
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

De nieuwe thriller van Esther Kreukniet vertelt een rauw en realistisch verhaal 
over advocate Liza Kreest die een schimmig geheim uit haar verleden verbergt. 

Ze heeft zich volledig op haar carrière gestort, maar door een aantal heftige 

De nieuwe thriller van Esther Kreukniet vertelt een rauw en realistisch verhaal 
over advocate Liza Kreest die een schimmig geheim uit haar verleden verbergt. 

Vier de zomer!

OUD MET 
EEN TWIST

Gin 1689 neemt je mee naar het 
Nederlandse vakmanschap van 

meer dan drie eeuwen geleden. De 
gin dankt zijn naam aan het jaar 
waarin Willem III van Oranje de 

drank introduceerde in Engeland. 
1689 Queen Mary Pink Gin, de 

allereerste pink gin van Nederland. 
Perfect serve met tonic, frambozen 

en aardbeien! 
www.gin1689.com 
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
14



 We mogen weer! 
Uit eten gaan en een drankje doen 
  met vrienden op jullie favoriete terras.   
Steun de horeca en ga er 
een keertje extra op uit deze zomer. 
 Hoera, we mogen weer sporten!
  Het houdt je fi t en zorgt voor een    
 ontspannen geest. Dus meld
je aan bij een sportschool en ga voor
 jouw eigen killerbody. 
De reisbureaus staan weer klaar om jou te  
 voorzien van de beste reisadviezen   
 voor een fi jne vakantie. 

Loop een winkel binnen en maak een  
 praatje met de ondernemers. Want 
ook die hebben het normale contact met  
     hun klanten gemist. Wees loyaal,  
  shop lokaal!

DITJES/DATJES
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Zin in pistachenoten? Vind ons bij u op de markt! 
Kijk op de website waar en wanneer: www.harrys-notenbar.nl

Wat weet jij
van pistache? 
De pistachenotenboom is een kleine boom en komt van 
nature uit Azië. De boom kan zo’n tien meter hoog worden. 
Tegenwoordig zijn ze te vinden in Afghanistan, Pakistan, India, 
Iran, Turkije, Syrië, Griekenland, Italië en de Verenigde Staten. 
Van oorsprong groeit de pistachenoot niet in Amerika, maar toen 
in de jaren 30 een programma werd ontwikkeld om exotische 
landbouwproducten te importeren werd, de pistachenoot ook 
geplant in de VS.

Als de boom in het wild groeit, toont hij meer overeenkomsten met een struik 
dan met een boom. De schil van de pistachenoot wordt omgeven door een 
zachte,vlezige schil, ‘de hull’. Als de noot rijp is, opent de schil zich waardoor 
de hull scheurt. De noot groeit net zoals een trosje druiven aan de boom. 

Pistachenotenbomen brengen om het jaar een oogst op en het duurt zes tot 
zeven jaar voor ze daadwerkelijk vrucht gaan dragen. Na tien jaar valt de 
opbrengst van een boom terug. Toch kan de boom 150 jaar oud worden. In 
september wordt de noot geoogst. Na het oogsten worden ze gedroogd. 

‘Dichte pistachenoten’ zijn pistachenootjes waarvan het 
schilletje nog sterk op elkaar geklemd zit. Dit komt doordat 
het nootje nog niet rijp was bij de oogst. Bij het oogsten 
wordt door een machine hard aan de boom geschud 
en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen rijpe en 
onrijpe nootjes.

 Pistachenoten 
bevatten veel 
fosfor, voor 

sterke botten 
en tanden!

We hebben alle mogelijke ter 
plekke vers gebrande noten: 

cashew, pistache, macademia, 
amandelen, pinda’s en nog veel 
meer. Voor ieder wat wils. Of je 
nu heel bewust op zoek bent 

naar een gezond tussendoortje of 
gewoon iets lekkers wilt. 

Kom vooral langs op een van 
onze markten! Kijk op de 

website voor de locaties of 
bestel via onze webshop. 
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COLUMN/BERT DEN BOERVoetbal als bijzaak

Alles over Dordrecht
www.dordrecht.net

BERT DEN BOER
 senior adviseur, trainer, coach

ofwel: procesbegeleider

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

0628430164

Dat voetbal bijzaak is werd benadrukt door de Deense bondscoach Kasper 
Hjulmand na afl oop van de wedstrijd Denemarken – Finland tijdens het EK. 
Deze wedstrijd stond in het teken van de hartstilstand van Christian Eriksen. 
Tijdens de persconferentie zei Hjulmand: “We zijn er allemaal aan herinnerd 
wat belangrijk is in het leven. Het leven draait om betekenisvolle relaties. Als 
dan een van je spelers vecht voor zijn leven, dan is het voetbal zinloos.”

Bronnie Ware, een Australische verpleegster, toont aan hoe lastig het is om aan 
belangrijke zaken in het leven aandacht te geven. Zij stond jarenlang mensen 
bij tijdens hun sterven. Ze noteerde hun diepe inzichten in de dagen voor hun 
sterven en publiceerde in een boek haar Spijt Top-5:
1. Ik wou dat ik de moed had gehad mijn eigen leven te leiden en niet het leven 
dat anderen mij probeerden op te leggen. 
2. Ik wou dat ik minder hard had gewerkt. 
Een verzuchting die doet denken aan een gedicht van Max Dendermonde:

Vrijheid

Ik werkte lang, lang
een leven, van twaalf tot twaalf 
om maar niet van negen tot vijf 
levenslang te moeten werken

3. Ik wou dat ik de moed had mijn gevoelens te uiten. 
4. Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden.
5. Ik wou dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger te zijn.
Christian Eriksen komt tijdens het EK niet meer aan spelen toe. Toch scoort hij.

Voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven. Deze uitspraak wordt 
aan vele sprekers toegeschreven. De gezochte uitspraak komt alleen 
helemaal niet uit het Nederlands. In 1960 publiceerde Horst Peets het 
boek Sport is die wichtigste Nebensache der Welt. De voetbalvariant is 
hiervan een afgeleide. 
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Zoekmachine-

optimalisatieoptimalisatie

www.avant.nl

Columnist voor

1918



Wij kalmeren   je zenuwstelsel

Je vindt het bij Van der Linden Body & Wellness!

Massage voor beter slapen 
Vind je het lastig om in slaap te komen? Word je 
vaak wakker gedurende de nacht? Krijg je je hoofd 
niet uit waardoor automatisch je lichaam niet tot rust 
komt? Laat ons je helpen door je zenuwstelsel in 
een ontspannen stand te zetten en je hoofd leger te 
maken. Wij verbinden tijdens deze massage hoofd, 
hart en lichaam.

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 
voor massagetherapie, huidverbetering 
en schoonheidsbehandelingen in de 
regio Dordrecht. 

Ons doel is voor onszelf en voor onze 

De parasympathicus (het rempedaal en de ‘acculader’ 
van je lichaam) is de tegenspeler van de sympathicus en 
is verantwoordelijk voor herstel, reparatie, opbouw en rust. 
Als de parasympathicus actief is, daalt je hartslag, daalt 
je bloeddruk en krijgen je spieren en organen voldoende 
bloed en zuurstof. Dit deel van het zenuwstelsel zorgt voor 
regeneratie, lichamelijke ontspanning en reparatieprocessen. 
Het sleutelwoord voor de parasympaticus is: HERSTEL. 
Door voldoende aandacht te geven aan de parasymphaticus 
zul je sneller en gemakkelijker in slaap vallen en doorslapen.
Tijdens deze massage gebruiken we de etherische olie 
‘drops of stars’ en de edelsteen celestien voor lekker slapen.

Drops of Stars:
• Helpt beter te slapen
• Vermindert angst en paniek
• Helpt je om helder te dromen
• Ook geschikt voor kinderen!
• Brengt licht in al je chakra’s

Wij kalmeren   je zenuwstelsel
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN BILLY SUMMERS
Een verhaal over liefde, geluk, het lot en 
een complexe held die nog één laatste 
kans op verlossing krijgt. Billy Summers is 
een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij 
stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een 
klus alleen aan als het doelwit echt een 
slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. 
Maar eerst is er nog één laatste opdracht. 
Als een van de beste sluipschutters ter 
wereld en een onderscheiden oorlogs-
veteraan uit Irak is hij een Houdini als het 
aankomt op verdwijnen nadat een klus is 
geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat 
dacht je van... alles? 
BILLY SUMMERS van Stephen King is 
vanaf 3 augustus verkrijgbaar.

Noorderzon Festival of Performing 
Arts & Society is de ietwat curieuze 
combinatie van een groots 
zomerfeest en een internationaal 
kunstenfestival. Lokaal programma 
staat zij-aan-zij met avontuurlijke, 
internationale podiumkunsten en 
maatschappelijke duiding. 
Cutting-edge theater en muziek, 
literatuur, moderne dans en intieme 
containervoorstellingen, 
nagesprekken en colleges. De stad 
als podium, het vrij toegankelijke en 
idyllische Noorderplantsoen als 
ontmoetingsplaats, dorp en podium 
ineen. De 31e editie van het festival 
staat gepland van donderdag 
12 augustus tot en met zondag 
22 augustus 2021 in het Noorder-
plantsoen en op vele locaties 
DownTown Groningen. Anders dan 
anders, iets kleiner, maar heel 
herkenbaar Noorderzon.
Meer info op www.noorderzon.nl

D AGJE UIT
NOORDERZON

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse 
leven in te ruilen voor het landelijke Arkansas 
om daar hun ‘American dream’ waar te 
maken. Jacob hoopt dat een boerderij zijn 
gezin aan een beter leven zal helpen, maar 
de nieuwe omgeving brengt fl ink wat 
uitdagingen met zich mee. Financieel gaat 
het ze niet voor de wind en de hartafwijking 
van hun zoon David houdt de familie 
constant op hun hoede. Toch proberen ze 
samen een weg te vinden in het boerenleven. 
Maar als grootmoeder onverwachts bij ze 
intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef 
gesteld. MINARI is vanaf 5 augustus te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
MINARI
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Denkt u eraan om uw auto te laten checken voordat u op reis gaat met de auto? Maak 
een afspraak voor een zomercheck. Tijdens deze check controleren we uw auto op 
vloeistoffen, verlichting, accu, banden en bandenspanning. Uiteraard kunt u bij ons 
ook terecht voor airco onderhoud voor alle voertuigen. Dit alles om u een veilige en 
zorgeloze vakantie te bezorgen!

Grotenoord 37, 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht
078-7200 880  |  info@autoservicematthijsvandriel.nl
www.autoservicematthijsvandriel.nl

Wij wensen u 
een mooie zonnige zomer! 

Reparatie, onderhoud 
en service

Storingsdiagnose

Occasions

Airco-controle, 
onderhoud en service

Trekhaken

Met meer dan 22 jaar ervaring in 
de branche is Matthijs van Driel 
een deskundig en betrouwbaar 
partner. Samen met Gert-Jan, 
Yorick, Corstiaan, Gerard en 

Wilma vormt Matthijs een hecht 
team. Ze leveren topkwaliteit 
voor alle merken en alle typen 

auto’s en bedrijfsauto’s, tegen een 
scherpe prijs.
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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 weleens 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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Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

www.maxaro.nl óf in één van onze megashowrooms

Bezoek onze megashowroom 
in Utrecht of shop op maxaro.nl

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

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

badkamers en tegels

Ruim 5.000 m² 
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 

bereikbaarheid op onze website.

Bezoek onze megashowroom 
in Utrecht of shop op maxaro.nl
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‘IK GA NIET 
MEER TERUG 
NAAR HOE IK 
HET DEED’
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Géén punt achter 
rode link!

De Vlaming stond de afgelopen jaren voor 
uitverkochte theaterzalen in België en 
Nederland en vulde met collega’s Roué 
Verveer, Guido Weijers en Jandino Asporaat 
meerdere malen de Ziggo Dome. Daarnaast 
etaleerde hij op televisie zijn humoristische 
opmerkingen in programma’s als De Slimste 
Mens Ter Wereld, Is er een dokter in de 
zaal? en Geubels en de Hollanders. Een bezig 
bijtje dus.

Maar de coronapandemie dwong hem om pas 
op de plaats te maken. Een welkome rust-
periode, zo bleek achteraf. Philippe heeft het 
voornemen om het straks wat rustiger aan te 
doen. “Ik ga niet meer terug naar hoe ik 
het  deed voor corona. Het was heel veel 
tegelijkertijd. Ik werd een beetje geleefd.”

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

De Vlaamse komiek Philippe Geubels wist met zijn droge humor de afgelopen jaren het 
Belgische én Nederlandse publiek voor zich te winnen. Het resultaat: een drukbezette 

theateragenda en vele televisieoptredens. Hoewel hij het allemaal erg leuk vindt, 
mag het in de toekomst wat minder. “Ik werd een beetje geleefd”, vertelt Philippe.

Nieuwe show
Toch heeft Philippe ook weer veel zin om op te 
treden. Voor de pandemie zou hij rondtrekken met 
try-outs voor een nieuwe show, maar dit plan ging 
natuurlijk niet door. “Ik zal blij zijn als ik weer kan 
optreden, als ik weer voor het publiek mag staan.”

Desondanks moeten fans waarschijnlijk tot volgend 
voorjaar wachten op zijn nieuwe voorstelling: “Ik ga 
niet te snel weer optreden. Ik heb geen zin om het 
onder corona-omstandigheden te doen. Dan wacht 
ik liever wat langer tot het weer helemaal normaal is”, 
legt hij uit. 

Een naam of onderwerp voor zijn nieuwe show is 
er nog niet, maar Philippe kan wel alvast één belofte 
maken: “Ik beloof hierbij aan iedereen: het zal met 
geen woord over corona gaan.”

THEATER.NL

Philippe Geubels: 
‘Ik ga het rustiger aan doen’

De Vlaming stond de afgelopen jaren voor 
uitverkochte theaterzalen in België en 
Nederland en vulde met collega’s Roué 
Verveer, Guido Weijers en Jandino Asporaat 
meerdere malen de Ziggo Dome. Daarnaast 
etaleerde hij op televisie zijn humoristische 
opmerkingen in programma’s als 
Mens Ter Wereld
zaal? en zaal? en zaal?
bijtje dus.

Maar de coronapandemie dwong hem om pas 
op de plaats te maken. Een welkome rust-
periode, zo bleek achteraf. Philippe heeft het 
voornemen om het straks wat rustiger aan te 
doen. “Ik ga niet meer terug naar hoe ik 
het  deed voor corona. Het was heel veel 
tegelijkertijd. Ik werd een beetje geleefd.”

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 

De Vlaamse komiek Philippe Geubels wist met zijn droge humor de afgelopen jaren het 
Belgische én Nederlandse publiek voor zich te winnen. Het resultaat: een drukbezette 

theateragenda en vele televisieoptredens. Hoewel hij het allemaal erg leuk vindt, 
mag het in de toekomst wat minder. “Ik werd een beetje geleefd”, vertelt Philippe.

‘Ik ga het rustiger aan doen
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Vrijwilliger worden?
Meld je nu aan!
Stuur een mail naar 
secretariaat@crdrechtsteden.nl

Advies voor werk en inkomen
BRUISENDE/ZAKEN

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.” 

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

 Sparringpartner 
 “We maken uiteraard ook gebruik van de inspraakmogelijkheid als er 
sprake is van wijzigingen in het bestaande beleid. Het is behoorlijk veel 
papierwerk. We fungeren feitelijk als sparringpartner en zijn daarbij 
vooral positief kritisch. We proberen op een constructieve manier mee te 
denken met de betrokken partijen.” 

 Gemêleerd gezelschap 
 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 ervaringsdeskundigen. 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.” 

Advies voor werk en inkomen

Vrijwilligers gezocht
“Je krijgt de kans om veel te leren, niet alleen over inspraak, bestuur en wetgeving, maar bijvoorbeeld ook 
vergadertechnieken. 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!”
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Saira 
stelt zich voor

Jarenlang maakten de wisseldiensten die ze op 
Schiphol draait een relatie praktisch onmogelijk. 
Maar wat Saira Khadje betreft mag daar nu 
weleens verandering in komen. “Binnenkort krijg 
ik wat meer vrije tijd. Tijd die ik heel 
graag met mijn vrienden door wil 
brengen, maar óók met een nieuwe 
partner!”

“Ik kom op Schiphol de hele wereld 
tegen”, lacht Saira. “Maar helaas niet 
de juiste man…” En met die ‘juiste 
man’ heeft ze het over iemand die charmant en 
integer is, spontaan en gezellig, goed gekleed en 
betrouwbaar. “Ik zoek iemand die behalve mijn 
partner ook echt mijn beste maatje is… Met wie 
ik kan lachen en praten, strandwandelingen kan 
maken, een wijntje kan drinken en kan genieten 
van het leven. Op wie ik trots kan zijn en met 
wie ik samen mooie momenten kan beleven.”

Saira zoekt

Vrijgezel Saira 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Dat die partner er nog niet is, moet haast 
wel aan die wisseldiensten liggen, want 
pratend met Saira ontdek je meteen dat zij 
ontzettend veel te bieden heeft. Super 

spontaan, goedlachs, gezellig en 
een gemakkelijke prater. En 
zoals op de foto te zien, is ze nog 
een prachtvrouw ook. “Ik krijg 
vaak te horen dat ik er veel 
jonger uitzie dan ik daadwerkelijk 
ben en zo voel ik me eigenlijk 
ook. Qua leeftijd moet een 

nieuwe partner daar dus wel enigszins op 
aansluiten. En als hij dan ook nog eens in 
de  buurt van Hilversum woont – waar ik 
binnenkort naar toe hoop te verhuizen – dan 
is dat nog een extra pluspunt. Nu is het mijn 
tijd om te gaan genieten en te gaan leven en 
dat doe ik het liefst met een leuke man 
naast mij!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van 
start gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende 

Vrijgezellen. In augustus hebben we speciale aandacht voor: Saira Khadje.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

LEEFTIJD 
54 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
163 CM

3332



1. Magic Extension Mascara van M.A.C. Cosmetics, € 27,-  www.maccosmetics.nl
2. Stimulating Shower Gel van Weleda, € 7,99  www.weleda.nl
3. Scio Scio Hand Wash van tuttotondo, € 18,-  www.douglas.nl

4. Idôle Aura Eau de Parfum van Lancôme, vanaf € 61,-  www.lancome.nl
5. Labello Original Pride Kiss Edition, € 2,50  www.labello.nl

6. Handbag Paloma Shopper van Guess, € 149,-  www.guess.eu
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7. UV Sport Mist SPF50 van Garnier Ambre Solaire, € 18,99  www.garniernederland.nl
8. Face & Eyes Waterproof Palette van Pupa, € 27,95  www.pupa.nl

9. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl 
10. Remix Neroli van 4711, € 19,95  www.4711.com 

 11. Strawberry Blond Pigment van Mr. Smith, € 46,-  www.mrsmithhaircare.nl
12. Essie glitterlak, € 9,99  www.essie.nl

BEAUTY/NEWS

Summer fever Summer fever door de hoge zomerse 
temperaturen? Cool down en geniet van 
een zomerse augustusmaand!
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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, gelegen aan 

het grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel 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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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Wat vind jij?
Ik leef mijn mooiste leven op mijn manier 
en als jou dat niet bevalt, heb ik daar 
geen last van. 

‘Hoe ga ik om met kritiek van anderen, met wat 
iedereen vindt en roept?’ Die vragen ontvang ik 
dagelijks. Waarom zou jij je druk maken over wat ‘ze’ 
zeggen en wat ‘ze’ vinden? Iedereen vindt overal wel 
iets van. Meningen worden gratis verspreid, maar je 
hoeft ze niet aan te nemen. Die keuze is aan jou. Je 
hebt geen toestemming van anderen nodig om je blij 
en gelukkig te voelen. Leef je leven volgens jouw eigen 
regels. Wel met compassie, begrip en respect, maar 
zonder dat je heldere geest wordt volgekliederd door 
het lawaai en de rommel van anderen. 

Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en vrede 
in jezelf. En vergeet niet elke dag tweemaal tien 
minuten een momentje voor jezelf te nemen. Op naar 
jouw mooiste leven! Alle goeds en hasta la proxima,

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

Michael  Pilarczyk
MARIO'S BARBERSHOP

Vriesestraat 94, Dordrecht

06-22820069

 mariosbarbershop078

“Het is allemaal heel gezellig en relaxed. 
Terwijl ik bezig ben, kun je alles aan me kwijt. 

Het is puur een moment van ontspanning, 
je bent echt even van de wereld weg. Als je 
vervolgens helemaal verzorgd en met een 

grote glimlach op je gezicht de zaak uitloopt, 

heb ik mijn werk goed gedaan!”

Mario Hashemian

GEZOCHT: ZZP’ERS!
Ben jij een zzp-kapper en zoek jij een 

werkplek? Mario’s Barbershop verhuurt 
stoelen. Informeer nu naar de mogelijkheden!

Kappers-
stoelen 
te huur!

MEER DAN 
KNIPPEN ALLEEN!

3938



LOOKING/GOOD

De geur van de zomer

Ons reukorgaan past zich aan aan de zomerse euforie. We 
vinden in de zomermaanden veel nieuwe ‘limited editions’ 
in de parfumerie: een eau de toilette met een lichte 
formule, die speciaal voor het zomerseizoen is ontwikkeld. 
Soms zijn deze uitvoeringen een ‘light’-uitvoering van een 
reeds bestaand parfum: de zware ondertonen zijn 
afgezwakt en bloemige geuren voeren de boventoon.

Parfum kan allergische reacties of zelfs pigment vlekken 
veroorzaken in de zon. De alcohol in parfum, in 
combinatie met zon, kan zorgen voor reacties als rode 
bultjes, blaasjes of soms zelfs donkere vlekken. Spray eau 
de toilette tijdens de zomer dus niet op je huid, maar over 
je kleding of een beetje door je haar. Gebruik sowieso 
geen geurtje als je de volle zon in gaat. Gebruik overdag 
enkel deodorant en bewaar eau de toilette liever voor de 
avond.

Je kunt ‘s zomers ook overstappen op de bodylotion uit 
dezelfde lijn als jouw eau de toilette. Dit voelt verfrissend 
aan op de huid en geeft een niet al te overheersende geur 
af. Ook de douchegels, haarsprays en andere haar-
producten die in veel parfumlijnen te vinden zijn, 
omringen je de hele dag met je lievelingsgeur zonder dat 
het al te opdringerig wordt. Zo verspreid jij deze zomer 
heerlijk subtiel jouw favoriete geur!

Als de temperaturen stijgen, kijken we verlangend uit naar alles wat licht en luchtig is. We 
vervangen de gebruikelijke foundation door een vleugje poeder en de zware, kruidige 

parfums door een frisse, bloemige of fruitige eau de toilette.

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

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

ManiQ, de ultieme natuurlijke nagelversteviging:

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

uit meer dan 125 kleuren 

Wilt u ook mooie, natuurlijk uitziende nagels?

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

Thuis zelf 
onderhouden? Dat is 
zo gepiept! Met 1x per 
dag de nagels 
verzorgen met 
nagelriemolie.
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Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatie woning op Parc de Kievit te Baarle-Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop
• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, 

ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de 

mogelijkheid om een derde slaapkamer 
of tweede badkamer te realiseren.

• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• De gehele woning is voorzien van een 

mooie houten vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt 

terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand recht 
van eeuwigdurende erfpacht. Inschrijving 
is helaas niet mogelijk, maar je mag er het 
hele jaar door verblijven. 

Ook interessant als belegging voor verhuur. 
Verhuur kan via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten 
zoals een restaurant, een speeltuin, een 
tennisbaan en een zwembad.

Voor informatie: 0634590975. 
Of stuur een bericht via WhatsApp onder 
vermelding van: interesse chalet 481

PER DIRECT TE KOOP: € 132.000,- met eigen grond of € 99.000,- met gepachte grond

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatie woning op Parc de Kievit te Baarle-Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop

Parc de Kievit, Kievit 12, 
Baarle-Nassau (NL)

Omgeving erg geschikt om te 
wandelen of te fi etsen. 

Brasserie aanwezig.

Voorzien van een verwarmd 
buitenzwembad.

Kunstgras tennisbanen en speeltuin.

PER DIRECT TE KOOP: € 132.000,- met eigen grond of € 99.000,- met gepachte grond
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Op naar een killer-booty!
Ronde en grote billen zijn hotter dan hot. Op mijn social media krijg ik vaak reacties 
over mijn goede kont (thank you!). Mijn booty heb ik vooral van mijn moeder geërfd 

en daarmee mag ik mijzelf gelukkig prijzen. De juiste genen zijn 
dan ook grotendeels bepalend voor zo’n opvallend achterwerk. 

Maar ook als je dit cadeautje niet van je moeder hebt gehad, kun je 
veel doen om je booty te verbeteren. Bovendien moet ik ook keihard 

werken om alles in shape te houden. Shop een leuke sportlegging 
zoals de Billenbroek die je billen accentueert en maak plaats voor jouw 

killer-booty. Dit is wat je kunt doen voor mooie ronde billen:

#1 Train drie keer per week je billen en benen. Houd minimaal een 
maand exact dezelfde oefeningen aan, maar verhoog wel het gewicht. 

Na een maand verander je je trainingsschema.
#2 Neem extra proteïne. Om je achterwerk te laten groeien heb je 

voldoende proteïne nodig. Drink daarom na je training een 
proteïneshake om je spieren te voeden. 

#3 Train zwaar. Verhoog de intensiteit om ronde billen te trainen. 
Gebruik hiervoor gewichten of weerstandsbandjes. Maak de 

oefeningen steeds zwaarder en blijf jezelf uitdagen. 
#4 Focus op je doel. Elk stapje is er één en leg de lat niet te hoog.

Geniet van het proces.

MET DE KORTINGSCODE MKBMprotein KRIJG JE 10% KORTING OP 
DE PROTEÏNEPRODUCTEN IN DE MKBMSHOP.

BLOG/FAJAHLOURENS

Ga naar mykillerbodymotivation.com
voor leuke traininginspiratie!

De Billen-
broek!
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Wist u dat… bij het verlenen van eerste 
hulp de veiligheid van de hulpverlener 
voorop staat? Een hulpverlener die zelf 
slachtoffer wordt kan geen eerste hulp 
meer verlenen. Daarom leert u bij onze 
cursussen eerst te beoordelen of het veilig 
is om hulp te kunnen verlenen.    

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

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

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!

Gezocht:
VERKEERSREGELAARS

voor evenementen in de 
Drechtsteden

Kijk op: www.verkeersregelaarhia.nl



BRUIST/RECEPT

Het is weer tijd voor de barbecue en wat is er lekkerder dan een groot stuk vlees? 
Een mooi stuk ribeye bereiden is veel makkelijker dan veel mensen denken. 

Je kunt het serveren met bijvoorbeeld gepofte aardappels en asperges en voor 
wat extra smaak kun je ook deze zelfgemaakte kruidenboter proberen.

Heerlijk malse steak 
van de barbecue

BEREIDING RIBEYE
Laat het vlees op kamertemperatuur komen door het een uurtje op het 
aanrecht te laten staan. Verhit de barbecue tot een temperatuur van 250 °C.

Smeer een beetje olijfolie op het vlees en leg het met de geoliede kant, 
diagonaal op de grill. Als het vlees aan de zijkant begint uit te drogen en 
loslaat van de grill kun je het een kwartslag draaien (dus niet omdraaien). 
Wanneer de steak dof wordt aan de bovenkant draai je hem om. Laat de 
steak in totaal 3 tot 5 minuten grillen en minimaal 5 tot 10 minuten rusten. 
Houd daarbij een kerntemperatuur van 47 °C in de gaten.

BEREIDING KRUIDENBOTER
Klop de boter los met een mixer. Draai in een keukenblender de geplukte 
peterselie, tijm, basilicum en knofl ook fi jn. Voeg hier de boter aan toe. Roer 
alles door elkaar en breng het op smaak met de citroenschil, peper en zout. 
Pak een stuk aluminiumfolie en leg daarop een stuk plasticfolie. Schep de 
kruidenboter in het midden op de folie en vouw er een rol van. Leg deze in 
de koeling om op te stijven. Snijd plakjes van de rol en laat die smelten op 
je gegrilde steak. Smakelijk eten!

INGREDIËNTEN
4 stuks ribeye steaks

olijfolie

250 gram roomboter
5 takjes peterselie

tijm
5 takjes verse basilicum

1 teen knofl ook
geraspte citroenschil 

peper en zout

4 PERSONEN - 20 MINUTEN
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing 
in op onze site: www.drechtstedenbruist.nl.

  

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

protectie
huid
zon
bruin 

zonnebrand 
kleur 
hawaii 
creme

Maak kans op een

Zon zonder zorgen 
en laat je huid mooi 
bruinen! Ontdek de 
zonnebrandcrèmes en 
oliën van Hawaiian 
Tropic voor echte 
liefhebbers van 
zonnebaden.
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Hawaiian Tropic 
Satin Protection SPF 50 & 

Silk Hydration
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PUZZELPAGINA

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-8-1.

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

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

 1  7  4  5  6  3  3  8
4  1  5  3  7   7  4  6 

   1   7  8  5  
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Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
•  Preventief onderhoud
 (riool/dakgoten)
•  Inspecties en reparaties
•  Ad-hoc- en/of regieopdrachten

Voor woningbouwverenigingen 
overheid - bedrijven - partners  
VvE's en particulieren 

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599
www.tostotaal.nl




