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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



Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze 
megashowroom aan de Vierhavensstraat 63 te Rotterdam.

badkamers en tegels

Ruim 5.500 m²
keuze, beleving 
en aandacht

Bekijk de actuele openingstijden en 
bereikbaarheid op onze website.

www.maxaro.nl óf in onze 

Bezoek één van onze megashowrooms 
in Rotterdam, Utrecht of Roosendaal 

Nu ook in Rotterdam!
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badkamers en tegels

Ruim 5.500 m²
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en aandacht
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VOORWOORD/DECEMBER
DEZE WINTER

STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340
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Bruisende lezer,

Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit: de 
decembermaand. Families en vrienden komen samen om 
de feestdagen te vieren, er wordt genoten van dit 
samenzijn en dat alles meestal in een huis dat speciaal 
voor deze periode nog eens extra sfeervol is aangekleed. 
Kun jij nog wel wat hulp gebruiken om ook jouw huis 
‘decemberproof’ te maken? In deze nieuwste editie van 
Bruist geven we je een aantal nuttige tips.

Omdat er deze maand dus heel veel binnenshuis gebeurt, 
kunnen we ons maar al te goed voorstellen dat je ook 
weleens heerlijk de deur uit wilt. Een van onze aanraders 
(mits de restricties het toelaten): ga eens naar de 
oudejaarsvoorstelling van cabaretier Dolf Jansen: Het Jansen 
Vaccin. Dolf vertelt je er hier verderop zelf meer over.

Nog een tip voor wie er even uit wil: breng een bezoekje aan 
de lokale ondernemers bij jou in de buurt. Reken maar dat 
je daar de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom 
vindt. Zij blij, jij blij… iedereen blij!

Alvast hele fi jne feestdagen,
Lea en Marcel Bossers

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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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.

DEZE WINTER

STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-47885009

Inhoud

28
XX

XX

23

8

Inhoud

28
40

37

23

12

win

8

232323



ER IS MAAR ÉÉN PERSOON 
DIE  BEPAALT WAT  JOUW 
PERSOONLIJKE DECEMBER-
SMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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BRUIST/WONEN

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien 
niet eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding 

die ze hun huis voor deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huisook wel wat 
‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

haard of desnoods beelden van een smeulend haardvuur 
op je tv doen ook al wonderen.

Decoratie in huis Door wat (kleine) decoratie-elementen 
aan je normale interieur toe te voegen, kom je ongetwijfeld 
ook in de juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), wat 
kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, goud en groen. 
En het leuke is dat je hier in je eigen huis zo overdadig mee 
kunt zijn als je zelf maar wilt. Er is uiteindelijk maar één 
persoon die bepaalt wat jouw persoonlijke decembersmaak 
is: dat ben jij zelf!

Warm welkom Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer kunnen onder-
dompelen. Begin dan ook met decoreren bij je voordeur. 
Kies bijvoorbeeld voor een leuke krans aan je deur of 
sier je entree op met een lantaarn of kerstverlichting. 
Niet alleen leuk voor jezelf, ook je gasten zullen zich 
hierdoor meer dan welkom voelen.

De kerstboom Het ware decembergevoel creëer je 
natuurlijk nog steeds met een mooie kerstboom, 
gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan 
zeker eens een bezoekje aan een tuincentrum bij jou in 
de buurt. Reken maar dat je hier heel veel ideeën 
opdoet. Geen ruimte voor een grote kerstboom? Een 
kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

Open haard Behoor jij tot de gelukkigen met een 
open haard in huis? Steek die dan deze maand 
regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische 

Jouw huis in kerstsfeer!

Muziek Muziek kan een sfeertje maken of breken, 
dus ook de decembersfeer. Maar ook voor muziek 
geldt dat smaak iets heel persoonlijks is. De een 
zweert deze maand bij kerstliedjes en zingt uit 
volle borst mee met Mariah Carey en Wham, 
de ander moet hier niet aan denken. Geen 
probleem, kies gewoon voor de muziek die 
jou het meest in de december mood brengt.

Je huis de juiste sfeer geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

kerstsfeer!
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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.

BRUIST
Deals

RUDOLF’S RED 
NOSE GLÜHWEIN
Gemaakt van Spaanse druiven en 
winterse kruiden en likeuren en dit 
alles in een 'ugly' winterse trui. 
Dankzij het artisanale proces proef je 
de warmte van Spanje. De handge-
selecteerde kruiden als kaneel, 
kruidnagel en anijs zorgen voor een 
uitgesproken karakter. www.jumbo.com

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 

www.nederlandbruist.nl/
 en profi teer 

van mooie kortingen bij onze

DealDealsDealsDeal
Geniet van
december

DE WIJN SMAAKTEST
Gusteau neemt je mee op 

ontdekkingstocht om jouw 
favoriete wijn te vinden. Door 

middel van een korte 
smaaktest met duivelse 
dilemma’s helpt de online 

wijngids je om je eigen 
smaakprofi el in kaart te brengen. 

Zodra de resultaten binnen zijn, zal 
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau 

heeft een groot assortiment aan boxen, dus 
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt 

met jouw persoonlijke smaakprofi el. In de 
boxen zitten drie tot vijf wijntubes die elk gelijk staan aan een 

glas. De boxen en de adventskalender zijn ook heel leuk om cadeau 
te geven aan een ander of aan jezelf.  www.drinkgusteau.com 

Gusteau neemt je mee op 
ontdekkingstocht om jouw 

favoriete wijn te vinden. Door 
middel van een korte 

smaaktest met duivelse 
dilemma’s helpt de online 

wijngids je om je eigen 
smaakprofi el in kaart te brengen. 

Zodra de resultaten binnen zijn, zal 
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau 

heeft een groot assortiment aan boxen, dus 
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt 

LEZERSACTIE
Maak kans op een Men care 
set van Misterybox.
Nieuw in Nederland: een box met premium 
verzorgingsproducten voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie. Als member ontvang je 
iedere 2 maanden een unieke box voor € 34,95. 
Jij maakt met deze actie kans op de 
eenmalige introductiebox van 
Misterybox - Men care t.w.v. € 120.
www.misterybox.nl
TAG #MISTERY
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SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

*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.

VERANTWOORD BIER
Lowlander Botanical Beers staan niet alleen bekend om hun 
lekkere biertjes die gebrouwen worden met Botanicals, maar 
ook om hun trotse lidmaatschap aan de ‘1% for the planet’ 
beweging. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties. 
Voor elk van deze biertjes plant Lowlander zeegras in het 
waddengebied om zo klimaatverandering tegen te gaan. 
Het bier heeft een subtiele kick van citroengras, is glutenvrij 
en wordt ook verkocht als non-alcoholische variant. 
www.lowlander-beer.com

HONING 
TANDPASTA

De Manuka Honey Toothpaste 
550+ van Manuka New Zealand 
is een hoogwaardige tandpasta 
gemaakt van 100% natuurlijke 
ingrediënten, waaronder rauwe 

Manuka honing. Naast de 
reinigende factor heeft de 
tandpasta ook een frisse 

muntsmaak die je de hele dag 
door fris laat voelen. 

www.manukahoning.nl  

Bockx armbanden Dutch, design en 
handgemaakt! De armbanden van Bockx zijn 
stoer, stijlvol en tijdloos. Het zijn echte eycatchers 
van topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100% 
natuurlijke edelstenen en Sterling zilver. Iedere 
armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by 
Bockx. www.bockx.nl   TAG #BOCKX

Geniet van
december

LEZERSACTIE
WIN een armband van Bockx

Doe
mee en 

win

Deze Good4Fun giftcard ter waarde van € 25,- is 
fun om te geven en krijgen! Circuit rijden, parfum, 
apart uitgaan en eten, unieke overnachtingen, sieraden, 
fashion en alle fun die er is. Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, veilig en 
origineel. www.good4fun.nl   TAG #GOOD4FUN

LEZERSACTIE
Maak kans op 
Good4fun giftcard 
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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



DITJES/DATJES

Vroeger werd de schoen gezet in kerken en 
de opbrengst werd aan de armen gegeven.
St. Nicholas liet een zak met goud door 
een schoorsteen vallen. De zak viel in een 

schoen die toevallig bij de open haard aan 
het drogen was. Op 14 december is het foute 

kersttruiendag!
In Canada heeft de Kerstman

 zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0.
De kerstkalkoen verscheen voor het eerst 

bij Engelse diners in de 16e eeuw.
Coca Cola is verantwoordelijk voor het 

uiterlijk van de Kerstman zoals wij hem nu 
kennen. In november en december geven

we het meest aan goede doelen.
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Lorentzweg 1, Alblasserdam  |  078-6458122
info@crematiehuisdier.nl  |  www.crematiehuisdier.nl

Huisdieren Crematorium Drechtsteden

Afscheid nemen...
Zie je de dag van tevoren aankomen? 
De één ziet deze dag van tevoren al aankomen vanwege 
een ziekte van het huisdier, voor de ander komt deze dag 
heel plotseling. Uiteindelijk komt er een dag waarop je 
afscheid moet nemen van je trouwe vriend en metgezel, 
een dag dat je huisdier overlijdt of de dag dat je hem moet 
laten euthanaseren.

Euthanasie. Wanneer? 
En ben je niet te vroeg? 

In ieder geval zal deze dag een dag vol 
emoties zijn. En dan moet er, hals over kop, 
ook nog een beslissing genomen worden.

WAT NU?

Meer informatie over ons kun je vinden op 
www.crematiehuisdier.nl of bel ons op
078-6458122 als je vragen hebt.

17



Een doosje vol

Dit hemelse cadeau zit vol liefde en schoonheid
• Love auraspray 10 ml
• Rozenkwarts circa 5 cm
• Schoonheidsbehandeling 40 minuten

Werking:
• Drops of Love helpt meer zelfl iefde te ervaren
• Rozenkwarts is dé edelsteen van liefde
• SOS Ampul kalmeert de huid en stabiliseert het 
 natuurlijk evenwicht Love auraspray 10 ml

Rozenkwarts is dé edelsteen van de liefde.
Rozenkwarts straalt onvoorwaardelijke liefde en vrede uit.
Rozenkwarts opent en zuivert je hart en helpt je meer 
zelfl iefde te voelen.
Leg de rozenkwarts…

  in een ruimte voor een liefdevolle sfeer
  op je nachtkastje voor harmonieuze relaties
  op je hartchakra voor meer zelfl iefde
  In bad bij huidklachten

24 uur in een karaf water, drink rozenkwartswater voor  
 meer zelfl iefde

€ 75,-

Dit hemelse cadeau zit vol

€ 65,- Dit hemelse cadeau zit vol rust en 
ontspanning 
• Serenity auraspray 10 ml
• Amethist circa 5 cm
• Massagebon 30 minuten naar keuze

Werking:
• Drops of Serenity geeft meer rust
• Amethist kalmeert je zenuwstelsel
• De Drops of Serenity collectie helpt je lekker  
 te ontspannen
• Brengt je in fl ow
• Helpt te ontspannen
• Werkt aardend

Drops of Serenity amethist circa 5 cm
Werking:
• Werkt rustgevend en ontspannend
• Helpt je te aarden
• Bevordert je heldere vermogens en intuïtie
• Brengt licht in je 1ste, 6de en 7de chakra

1918



Onze winkel is in de maand december 
geopend van:

Maandag van 10.00 tot 16.00
Woensdag van 10.00 tot 16.00
Donderdag van  10.00 tot 16.00
Vrijdag van  10.00 tot 16.00
Zaterdag van  10.00 tot 16.00

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 hebben een edelstenenwinkel van 100 
m2. Je vindt bij ons een zeer uitgebreid 
en kwalitatief assortiment aan edelstenen. 
We hebben stenen van groot tot heel klein. 
Ontzettend leuk om iemand cadeau te doen 
of om jezelf iets moois te geven.

De hele maand december kan je bij 
ons binnenlopen voor informatie, 
cadeaubonnen, edelstenenwinkel, 
schoonheidsproducten en het maken van 
afspraken. We helpen je graag!

Maak de feestdagen nog specialer door je 
te omringen met de meest effectieve en 
persoonlijke edelstenen.

Wij hebben een edelstenenwinkel van 100 
m2. Je vindt bij ons een zeer uitgebreid 
en kwalitatief assortiment aan edelstenen. 
We hebben stenen van groot tot heel klein. 
Ontzettend leuk om iemand cadeau te doen 

schoonheidsproducten en het maken van 

Maak de feestdagen nog specialer door je 
te omringen met de meest effectieve en 

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.

Zondag 12 & 19 
december

zijn we open van 
13.00 tot 17.30

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ANNA ENQUIST
Componiste Alice Augustus heeft van het 
Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht 
gekregen om een stuk voor een groot orkest 
te componeren ter gelegenheid van het 
aanstaande jubileum. Ze verkeert op het 
toppunt van haar kunnen en haar artistieke 
ambities drijven haar tot misschien wel een 
magnum opus. Ze wordt beschouwd als een 
belangrijk componist, maar vrijwel niemand 
weet dat ze onder pseudoniem haar geld 
verdient met het schrijven van platvloerse 
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het 
meezeulen van een moeilijke jeugd en een 
woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en 
dwingt de tijd. Alice is bijna veertig een heeft 
een knellende kinderwens. SLOOP van Anna 
Enquist is vanaf 14 december verkrijgbaar.

"Nog één verhaaltje dan?", vraagt 
Sara (9) aan haar opa. "Een heel 
bijzonder verhaal", knikt opa, en hij 
begint te vertellen over de 
bevrijding van Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog. Sara is 
geraakt door opa's verhaal en 
droomt die nacht realistischer dan 
ooit. De hele wereld is magisch 
verlicht. Ze ziet de militairen waar 
opa over vertelde, maar ook 
allemaal wilde dieren, bloemen en 
wolken. Nog nooit was de wereld zo 
mooi. In die wereld neemt Sara je 
deze winter mee op Vliegveld 
Twente, waar honderden 
lichtobjecten van 2 december tot 
en met 27 februari het verhaal van 
de vrijheid vertellen.
Meer info: www.twentelight.nl

D AGJE UIT
TWENTE LIGHT

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als 
vanouds alle ballen in de lucht, voor 
iedereen. Op het moment dat ze slecht 
nieuws krijgt, komt dochter Sacha thuis 
en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt 
het huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet leren zelf ook eens 
hulp toe te laten, dat haar familie van 
haar houdt en dat ze die hulp waard is. 
SOOF 3 is vanaf 9 december te zien in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

TWENTE LIGHT prima en de kinderen zijn groot en klaar 

vanouds alle ballen in de lucht, voor 

ZYXWV

UTSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQPO

NML

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

K

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

JIH

GFEDCBA

Kun jij van al het snoepgoed 
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?

Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en 
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is 

dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van 
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen 

thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met 
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken 

en van te genieten.  

Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook 
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd 
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje 

chocolademelk bij visite op tafel. 

Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten 
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen 

betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk 
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes, 

maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er 
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter. 

Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans 
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen 
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik 

de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.

De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter! 

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream
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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 

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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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! 

www.degraafbv.nl
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Tot mijn vreugde heb ik een heel gemêleerd 
publiek. Jonge stellen, gezinnen met kinderen 
en het oudere publiek van 60, 70 en 80 jaar. Ik 
heb heel veel lol in het feit dat er tussen de 
scholieren en studenten ook zeventigers en 
tachtigers zitten die net zo hard meegaan op wat 
ik ze voorschotel. Voor mij is die breedte in het 
publiek heel belangrijk”, vertelt Dolf.

De comedian merkt dat sinds de coronapandemie 
zijn publieksamenstelling wel is veranderd. “Het 
oudere publiek blijft nog weg. Dat moeten we 
terugveroveren”, legt hij uit.

Terug in het theater
Dolf voelt dat er bij het publiek veel meer 
beleving is dan voor de coronacrisis. “Ik benoem 
dat bewust in die eerste minuten: ‘Lieve mensen, 
we zijn terug in het theater’. Dat levert altijd 

Cabaretier Dolf Jansen besluit ook dit jaar met een gloednieuwe 
oudejaarsvoorstelling: Het Jansen Vaccin. Hoewel zijn zalen weer bijna vol zitten, 
ziet Dolf dat er nog steeds een belangrijke groep mist. “Verspreid door mijn zalen 

zag ik voorheen altijd oudere echtparen, maar dat is nu veel minder.”

Dolf Jansen: 

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
Dat moeten we terugveroveren’

gejuich op. Er is vreugde dat het weer kan en 
mag”, vertelt hij. De toeschouwers zijn blij, 
maar de theaters leven nog steeds in onzekere 
tijden. “Nu is het belangrijk om de zalen weer 
te vullen en overeind te houden. En mensen die 
twijfelen duidelijk te maken dat ze veilig kunnen 
komen.”

Meer empathie en medemenselijkheid
Tot slot hoopt de cabaretier dat iedereen zijn 
‘Jansen Vaccin’ wil nemen. “Als dat bij je in de 
arm wordt gezet, dan loop je met meer 
empathie en medemenselijkheid naar buiten”, 
besluit hij.

Dolf trekt tot eind 2021 met zijn programma 
Het Jansen Vaccin door het land. Kijk op 
theater.nl voor de speellijst.

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
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SHOP
T’LL YOU DROP!

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 
zachte en fl exibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel 
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten en zacht aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 28,30 Bruistprijs* € 19,81 

D3 MEDIUM 
STYLINGBORSTEL 
7 RIJEN
Door de wereldberoemde perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de 
borstel niet vast te zitten in het haar. Het 
verspringende borstelharenpatroon zorgt wel 
voor maximale grip en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 16,75
Bruistprijs* € 11,73

D38 POWER 
PADDLE BRUSH 
- ROOD/ZWART/

WIT
De Power Paddle borstels van Denman 

zijn een combinatie van de Klassieke 
styling borstels met de bekende Paddle 

Borstels. De wereldberoemde perfect 
gladde plastic borstelharen met 

afgeronde punt zijn soepeler dan de 
iconische borstels. 

Adviesverkoopprijs € 29,95 
Bruistprijs* € 20,97 

De D83 Paddle brush van Denman 
zijn borstels voor het snel en zacht 

stylen van alle haarlengtes en 
-types. De D83 Paddle Brush is een 

multifunctionele borstel die zeer 
geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.  

Adviesverkoopprijs € 26,95
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

De Denman Paddle borstels zijn multi-
functionele borstels, geschikt voor het 
ontwarren, föhnen, shapen en stylen 

van alle haartypes en lengtes. 
De plastic borstelharen met baleinde 
voorkomen schade aan de hoofdhuid 
en zorgen voor een zachte verzorging. 

Adviesverkoopprijs € 23,55 
Bruistprijs* € 16,49  

D84 PADDLE 
BRUSH HANDTAS
De Denman Paddle borstels zijn multi-
functionele borstels, geschikt voor het 
ontwarren, föhnen, shapen en stylen 

van alle haartypes en lengtes. 
De plastic borstelharen met baleinde 
voorkomen schade aan de hoofdhuid 
en zorgen voor een zachte verzorging. 

Adviesverkoopprijs € 23,55 

BRUSH HANDTAS

PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 
zachte en fl exibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel 

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 

Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

*Prijs voor de lezers van Bruist 
   (30% korting met code DENMANBRUIST)

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de borstel 
niet vast te zitten in het haar. Het verspringende 
borstelharenpatroon zorgt wel voor maximale grip 
en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 19,75 Bruistprijs* € 13,83

D4 LARGE STYLING 
BORSTEL 9 RIJEN

De D83 Paddle brush van Denman 
zijn borstels voor het snel en zacht 

stylen van alle haarlengtes en 
-types. De D83 Paddle Brush is een 

multifunctionele borstel die zeer 
geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.  

Adviesverkoopprijs € 26,95
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

D6 BEBOP MASSAGE 
BORSTEL - ZWART
De D6 borstels van Denman voor ontwarren van 
het haar, het masseren van de hoofdhuid en
 voor het verdelen van stylings- en verzorgings-
producten in het haar. De D6 borstels van 
Denman hebben drie functies; je kunt hem 
gebruiken voor het doorborstelen van nat haar 
waardoor je goed kunt ontwarren. 
Adviesverkoopprijs € 5,95 Bruistprijs* € 4,17

D90 TANGLE TAMER 
ULTRA ZACHT – ZWART
De D90 serie borstels van Denman zijn krachtige 
borstels voor het pijnloos ontwarren van nat en 
droog haar. De borstels uit de D90 serie van 
Denman hebben zachte en fl exibele nylon 
borstelharen waardoor deze borstel soepel 
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten 
en zacht aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 19,35 
Bruistprijs* € 13,55 

HANDTASSTYLING-
BORSTEL 5 RIJEN
Door de wereldberoemde perfect gladde 
plastic borstelharen met afgeronde punt 
komt de borstel niet vast te zitten in het 
haar. Het verspringende borstelharen-
patroon zorgt voor maximale grip en 
controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 12,95 
Bruistprijs* € 9,07  

THERMO CERAMIC - 
D62 MEDIUM 33 MM 
De keramische D60 borstels van Denman zijn licht van 
gewicht en door het met zacht rubber beklede handvat ligt 
deze borstel comfortabel en stevig in de hand. Het handvat 
is uit één stuk gemaakt waardoor het erg robuust is en 
hygiënisch blijft.  
Adviesverkoopprijs € € 22,05 Bruistprijs* € 9,07  Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

Niet 
gebruiken 
met föhn

Scan de QR-code of ga naar Denman.nl 
en kijk voor alle borstels online!
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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 ervaringsdeskundi-
gen. 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

2021 is bijna voorbij. Maar wat er in 
de wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar staan we nu en waar 
gaan we naartoe?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

Het leven is een avontuur om te ondergaan, 
een mysterie om te ontdekken, een kans om 
te benutten, een uitdaging die we moeten 
aangaan. Het leven is zowel de reis als de 
bestemming. Het leven is zo mooi. 
Ontwaak, leef. 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2022. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

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

MICHAEL PILARCZYK

Michael  Pilarczyk

Tijd voor

      bezinning
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NEEM JE TIJD 
EN GENIET!

BRUIST/BODY&MIND

Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een knallende 
jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een overheerlijk kerstdiner 

voorbereid en het huis moet worden voorzien van feestelijke versieringen. Kortom, een drukke tijd 
waarbij het aankomt op een nauwkeurige planning. Het lijkt bijna een onmogelijke klus om stressvrij

de feestdagen in te gaan. Bruist zet daarom een aantal tips voor je op een rijtje.

Durf nee te zeggen. Als je schoonouders je uitnodigen om 
de jaarwisseling met hen door te brengen en je hebt daar 
eigenlijk helemaal geen zin in, is het niet erg je eigen plan 
te trekken. Het gaat er niet om wát je zegt, maar hóé je 
het zegt.

Zoek een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, zonder 
dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

Een goede manier om te ontspannen is veel sporten. 
Door te sporten komt er veel zuurstof in je hersenen. Dit 
zorgt ervoor dat je je vrolijk en opgeruimd voelt. 

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een weekendje weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner  bedenken en geen 
andere verplichtingen.

Relaxed 
de feestdagen in!

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand alvast 
een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu doet, hoef je 
straks niet meer te doen. 

Bespreek je gedachten en ideeën met de mensen waar 
je de feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij 
jou. Dat voelt een stuk fi jner.

Stel niet te hoge eisen aan jezelf. De verantwoor-
delijkheid om anderen fi jne feestdagen te bezorgen ligt 
niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de sfeer en niet 
zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. Dat is het 
prettige van samenzijn.

Laat je niet leiden door alle verplichtingen. Als je geen 
zin hebt om een kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. 
Volg je eigen plan.

Ook op zoek naar rust? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers 
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

voorbereid en het huis moet worden voorzien van feestelijke versieringen. Kortom, een drukke tijd 
waarbij het aankomt op een nauwkeurige planning. Het lijkt bijna een onmogelijke klus om stressvrij
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Eigenaren: Simone en Mariëlle  
Koningslaan 197, Rotterdam

010-8208565
www.uniquestyling.nl

Bij ons vind je vrijwel alles gericht op 
beauty onder één dak. Zo kun je bij 

Unique Nails and Beauty terecht voor 
(medische) pedicure, cosmetische 

voetverzorging, nagel styling, 
wimperextensions en diverse 

(gezichts)behandelingen door onze 
schoonheidsspecialist. Het is dus 

mogelijk om diverse behandelingen 
met elkaar te combineren en er zo 
een heerlijk ontspannen uitje van 

te maken. Zelfs duobehandelingen 
zijn bij ons mogelijk. Tot ziens!

Alles onder één dak
Ben jij eraan toe om even heerlijk te worden verwend en stralend de 
deur weer uit te lopen? Bij Unique Nails and Beauty vind je vrijwel 
alles gericht op beauty onder één dak.

Wat is de BIAB-behandeling?

De BIAB is een fl exibele versteviging 
voor op de eigen nagels.

Door de fl exibiliteit van het product kan de 
natuurlijke nagel bewegen. Doordat het de
fantastische combinatie heeft van én fl exibiliteit én 

sterkte kan je heel mooie, slanke en dunne kunst-
nagels opbouwen zonder te veel dikte te creëren.

 Daarnaast hebben we gemerkt dat BIAB effectief zorgt 
voor gezondere en mooiere natuurlijke nagels. Deze behan-

deling is heel erg geschikt voor dunne en broze nagels en vooral ideaal voor 
de nagelbijter. De BIAB heeft veel verschillende natuurlijke kleuren en er 
hoeft dus niet per se een Gelcolor overheen.

Bij de BIAB-behandeling wordt een mini manicure uitgevoerd (naar achteren 
duwen van de nagelriemen). De nagels worden netjes in vorm gevijld. 
Hierna wordt de BIAB en eventueel Gelcolor van OPI aangebracht.  
We eindigen de behandeling met een nagelriemolie en handcrème.

Wat is de BIAB-behandeling?Wat is de BIAB-behandeling?

nagels opbouwen zonder te veel dikte te creëren.

 Daarnaast hebben we gemerkt dat BIAB effectief zorgt  Daarnaast hebben we gemerkt dat BIAB effectief zorgt 

LOOKING/GOOD

Tips voor een 
stralend kerstkapsel

Half-top knot
Houd je look eenvoudig en stijlvol met de klassieke maar toch 
moderne ‘half-top knot’. Krul de losse haren voor een 
onvergetelijke look. Het enige dat je nodig hebt is een 
haarelastiekje, haarspelden en wat texturerende spray.

Grote krullen en sexy golven
Maak je look af met volumineuze krullen of sexy golven. Wil je 
iets extra’s, probeer dan een klein deel van het haar vast te 
zetten met een haaraccessoire. Het enige dat je nodig hebt 
om deze look te bereiken is een krultang van twee inch.

Ballerina knot
Een ballerina knot is een gemakkelijke manier om je hele look 
samen te brengen. De sleutel tot deze stijl is om de randen 
strak te houden, maar de knot een beetje los. Op die manier 
heeft je look nog steeds die natuurlijke en moeiteloze fl air.

Slanke hoge paardenstaart
Een slanke, hoge paardenstaart kan elke outfi t onmiddellijk 
naar een hoger niveau tillen. Overweeg dit kapsel voor de 
feestdagen wanneer je op zoek bent naar een scherpe maar 
minimale algehele look. Voeg een druppel haarolie toe om 
opvliegers glad te strijken en je bent klaar om te gaan.

De feestdagen komen eraan, en zo dus ook de chique outfi ts.
Maar het kan toch zeker niet, dat het je aan een stralend kapsel ontbreekt?

Tips voor een 

4140



Nieuwsgierig naar een 
van onze cursussen of 

EHBO nodig op uw 
evenement? Kijk voor 
meer informatie en 
aanmelden op onze 

website: 
www.ehbohia.nl

Wist u dat… in 80% van de gevallen een 
hartstilstand thuis plaatsvindt? En dat de 
eerste 6 minuten cruciaal zijn? Zorg dat u 
de tijd tot er medische hulp is kunt 
overbruggen en volg onze cursus 
Reanimatie en AED. Voorkennis is niet 
noodzakelijk.
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 

Gezocht:
VERKEERSREGELAARS

voor evenementen in de 
Drechtsteden

Kijk op: www.verkeersregelaarhia.nl

Winterbanden kunnen in de winter het verschil maken! Wij adviseren iedereen 
die in de winter zijn auto dagelijks gebruikt te kiezen voor winterbanden. Zodra de 
temperatuur zakt onder de zeven graden Celsius bieden winterbanden veel meer grip 
dan zomerbanden, ook op nat wegdek. Verder is met winterbanden de remweg korter bij 
deze temperatuur. In de meeste landen om ons heen en in alle wintersportgebieden zijn 
winterbanden zelfs verplicht. Wij helpen u graag verder om de juiste band uit te zoeken 
en te monteren. Ook kunt u via ons uw winter-/zomerbanden laten opslaan in een depot.

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

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.

De winter in aantocht

Het belang van 
winterbanden

Occasions

Reparatie, onderhoud 
en service

Storingsdiagnose

Airco-controle, 
onderhoud en service

Trekhaken

Amperestraat 20  |  Alblasserdam  |  078-6914661

www.bochanenenzonen.nl

Hét adres voor 
reparatie en onderhoud!

MAAK NU EEN AFSPRAAK!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @BelgieBruist en @NederlandBruist

B R U I S T

Merry 
everything and 

a happy 
always!

Kerst is de
beste tijd om 

te pieken. 



Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het Kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

FOR A X-MAS MOMENT

Wat hebben we een veelbewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin 
de gevolgen van COVID-19 nog steeds voelbaar zijn. Veel gezinnen zijn 
getroffen door werkloosheid en leven in een onzekere periode. Dit raakt 
met name de kinderen uit deze gezinnen. Niet alle ouders zijn in staat om 
cadeautjes te kopen en hun kinderen een onbezorgd kerstfeest te geven. 

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het Kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

Your gift A X-mas Moment: 1.500 pakketten!
Ook dit jaar willen we kerstmaaltijden uitdelen. Op vrijdag 17 december voorzien we van 16.00 tot 20.00 uur 
maar liefst 1.500 mensen van een Kerstafhaalmaaltijd en een goedgevuld kerstpakket. Kinderen tot 12 jaar mogen 
zaterdag 18 december genieten van een middag met volop spel, eten, drinken en cadeautjes. 

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het Kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

Hoe helpt u mee?
1. Ondersteun ons fi nancieel: 1.500 maaltijden en 

pakketten uitdelen is een kostbare onderneming. 
Elke gift telt! U kunt uw bijdrage overmaken naar 

 NL53 RABO 0159 039 525 t.n.v. Victory 
Outreach Rotterdam o.v.v. Gift Kerst 2021. 

 Of geef gemakkelijk via onze website 
 www.vorotterdam.nl/geven.

2. Ondersteun ons materieel: er is een lijst 
beschikbaar van de spullen die we nog nodig 
hebben om deze twee dagen tot een succes te 
maken. 

3. Word vrijwilliger: we hebben extra handen nodig 
om deze dagen succesvol te laten verlopen. 
Registreer u via backoffi ce@vorotterdam.nl. 
Let op: dit jaar kunt u alleen als vrijwilliger 
meehelpen als u van tevoren geregistreerd bent 
en de briefi ng heeft bijgewoond. 

MIJNSHERENPLEIN 9, ROTTERDAM  •  CONTACT@VOROTTERDAM.NL  •  T: 010-4665905  •  WWW.VOROTTERDAM.NL

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op.
We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-840 48 962 of 
06-471 61 481 en via e-mail backoffi ce@vorotterdam.nl.

Namens ons, de vele daklozen, minderbedeelden en de 
kinderen die we gaan bereiken: hartelijk dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet, 

Jerry en Xannelou Mendeszoon en 
het leiderschapsteam
N.B. Victory Outreach Rotterdam is een ANBI.
Uw fi nanciële gift is onder voorwaarden fi scaal aftrekbaar. 

Draagt u ook uw 

steentje bij aan 

Gift Kerst 2021?

Scan de QR code.



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.

Ga voor het volledige 
programma, info en tickets 
naar www.theaterdewillem.nl 

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

HET VETERSTRIK-
CONCERT (2+)
Een muzikaal feestje 
voor jong en oud
zaterdag 26 september 
14:00 uur
jeugd/familie

DIT NAJAAR IN 
THEATER DE WILLEM

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

WIN

JANDINO ASPORAAT
Opgefoktewekte 
one-man-show 
donderdag 8 oktober 
19:30 en 21:30 uur
cabaret

BOB DYLAN, DE 
SONGS, DE MYTHE
Een heerlijke trip down 
memory lane
donderdag 15 oktober 
19:30 en 21:30 uur
muziek

DE GROOTSTE HELFT
Eerlijk, ontroerend en 
verrassend herkenbaar
vrijdag 13 november 
19:30 en 21:30 uur
toneel

DE GROTE DRIE 
IN CONCERT
Eerst was er de succesvolle musical De Grote Drie. 
Juichende recensies, alleen maar blije gezichten en een 
Musical Award voor beste musical. Nu is er de concert-
versie. Met alle mooie liedjes uit het leven van theater-
vedettes Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina 
de Jong, van ‘De Minutenwals’ tot ‘Dobbe, Dobbe, 
Dobbe’. Een blije musical over het mooiste concert ooit, 
dat nooit heeft plaatsgehad. Met o.a. Ellen Pieters, 
Frederique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth. 

De Grote Drie in Concert is te beleven op zaterdag 10 
oktober om 19:30 en 21:30 in Theater De Willem in 
Papendrecht. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.theaterdewillem.nl of 078 6158226. 

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

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

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

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

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

HÉT ADRES 
VOOR EEN 
ONBEZORGDE
THEATER-
ERVARING! 

SJAAK BRAL
Vaarwel 2021
Sjaaks 25e oudejaars-
voorstelling, een jubileum dus!
Wo. 8 december, 20.15 uur
Cabaret

IN DECEMBER TE ZIEN
IN THEATER DE WILLEM

HARRIE JEKKERS
Achter de duinen
Voor het eerst in 23 jaar 
weer te zien in een solo-
cabaretvoorstelling.
Vr. 10 december, 20.15 uur
Cabaret

ERNST, BOBBIE 
EN DE REST (4+)
Weten het niet meer
Zo. 12 december, 
13.30 & 15.30 uur
Familie

OMDENKEN
Zoals verwacht 
loopt alles anders
Vrijdag 17 december, 
20.15 uur
Show

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.

Ga voor het volledige 
programma, info en tickets 
naar www.theaterdewillem.nl 

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

HET VETERSTRIK-
CONCERT (2+)
Een muzikaal feestje 
voor jong en oud
zaterdag 26 september 
14:00 uur
jeugd/familie

DIT NAJAAR IN 
THEATER DE WILLEM

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

WIN

JANDINO ASPORAAT
Opgefoktewekte 
one-man-show 
donderdag 8 oktober 
19:30 en 21:30 uur
cabaret

BOB DYLAN, DE 
SONGS, DE MYTHE
Een heerlijke trip down 
memory lane
donderdag 15 oktober 
19:30 en 21:30 uur
muziek

DE GROOTSTE HELFT
Eerlijk, ontroerend en 
verrassend herkenbaar
vrijdag 13 november 
19:30 en 21:30 uur
toneel

DE GROTE DRIE 
IN CONCERT
Eerst was er de succesvolle musical De Grote Drie. 
Juichende recensies, alleen maar blije gezichten en een 
Musical Award voor beste musical. Nu is er de concert-
versie. Met alle mooie liedjes uit het leven van theater-
vedettes Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina 
de Jong, van ‘De Minutenwals’ tot ‘Dobbe, Dobbe, 
Dobbe’. Een blije musical over het mooiste concert ooit, 
dat nooit heeft plaatsgehad. Met o.a. Ellen Pieters, 
Frederique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth. 

De Grote Drie in Concert is te beleven op zaterdag 10 
oktober om 19:30 en 21:30 in Theater De Willem in 
Papendrecht. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.theaterdewillem.nl of 078 6158226. 

WE GEVEN 3X2 VRIJKAARTEN 
WEG VOOR DEZE VOORSTELLING
Kans maken? Mail naar prijsvraag@nederlandbruist o.v.v. 
Winactie Theater De Willem – december

Diederik van Vleuten kijkt 
in Moedig Voorwaarts ver 
vooruit. Waar hij in zijn 
voorgaande programma’s 
zijn familiegeschiedenis 
plaatste tegen de 
achtergrond van de 
wereldgeschiedenis, kijkt 
hij dit keer naar de 
toekomst. Of dat gaat 
lukken met een 
pelgrimstocht langs de 
Muur van Hadrianus? Dat 

zal de tijd leren. Op zijn voettocht langs de grens van het 
Romeinse Rijk poppen er vragen op in zijn hoofd. Over 
Europa en de rest van de wereld. Over kunst en cultuur. Over 
oorlog en vrede. Grote thema’s met een prangende vraag: hoe 
heeft de mensheid (en Diederik zelf) het er tot nu toe vanaf 
gebracht?

Of een voorstelling van anderhalf uur genoeg is om dit alles te 
bespreken? Dat gaan we meemaken. Diederik van Vleuten 
heeft er in ieder geval vertrouwen in: hij gaat moedig 
voorwaarts.

Diederik van Vleuten is te zien op donderdag 16 december 
om 20.15 uur in Theater De Willem in Papendrecht. 
Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.theaterdewillem.nl of 078 6158226. 

DIEDERIK VAN VLEUTEN:
Moedig Voorwaarts

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.

Ga voor het volledige 
programma, info en tickets 
naar www.theaterdewillem.nl 

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

HET VETERSTRIK-
CONCERT (2+)
Een muzikaal feestje 
voor jong en oud
zaterdag 26 september 
14:00 uur
jeugd/familie

DIT NAJAAR IN 
THEATER DE WILLEM

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

WIN

JANDINO ASPORAAT
Opgefoktewekte 
one-man-show 
donderdag 8 oktober 
19:30 en 21:30 uur
cabaret

BOB DYLAN, DE 
SONGS, DE MYTHE
Een heerlijke trip down 
memory lane
donderdag 15 oktober 
19:30 en 21:30 uur
muziek

DE GROOTSTE HELFT
Eerlijk, ontroerend en 
verrassend herkenbaar
vrijdag 13 november 
19:30 en 21:30 uur
toneel

DE GROTE DRIE 
IN CONCERT
Eerst was er de succesvolle musical De Grote Drie. 
Juichende recensies, alleen maar blije gezichten en een 
Musical Award voor beste musical. Nu is er de concert-
versie. Met alle mooie liedjes uit het leven van theater-
vedettes Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina 
de Jong, van ‘De Minutenwals’ tot ‘Dobbe, Dobbe, 
Dobbe’. Een blije musical over het mooiste concert ooit, 
dat nooit heeft plaatsgehad. Met o.a. Ellen Pieters, 
Frederique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth. 

De Grote Drie in Concert is te beleven op zaterdag 10 
oktober om 19:30 en 21:30 in Theater De Willem in 
Papendrecht. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.theaterdewillem.nl of 078 6158226. 

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

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

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

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

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

HÉT ADRES 
VOOR EEN 
ONBEZORGDE
THEATER-
ERVARING! 
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BRUIST/RECEPTBRUIST/RECEPT

Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: 
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. 

Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.

INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen

2 el olijfolie 
2 takjes tijm

peper en zout 
10 g salie

300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje

2 el boter 
1 el mosterd

1 el bloem

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een 
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel 
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en 
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter 
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de 
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet 
opnieuw 10 minuten in de oven.

Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op 
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter 
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid 
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat 
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.

Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in 
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes 
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

2 PERSONEN - 25 MIN.

Varkenshaas met 
aardappelen uit de oven

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: 
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. 

Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.

INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen

2 el olijfolie 
2 takjes tijm

peper en zout 
10 g salie

300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje

2 el boter 
1 el mosterd

1 el bloem

BEREIDINGBEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een 
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel 
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en 
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter 
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de 
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet 
opnieuw 10 minuten in de oven.opnieuw 10 minuten in de oven.

Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op 
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter 
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid 
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat 
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.

Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in 
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes 
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

2 PERSONEN - 25 MIN.

Varkenshaas Varkenshaas 
aardappelen uit de ovenaardappelen uit de oven

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA

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

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

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

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

  

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op een

prik 
bubbels 
water 
apparaat 

drinken 
smaakje 
kerst
soda

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

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met onder andere 
muskmoleculen, bergamot, 
vanille, rozen en civet. Voor 
dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

PUZZELPAGINA

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari 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 en reparaties
•  Ad-hoc- en/of regieopdrachten

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

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

Wij wensen 
u fijne feestdagen 

en een voorspoedig 

2022!




