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Word zakelijk supporter 
van FC Dordrecht

Krommedijk 210, Dordrecht   |   078 613 00 00   |   info@fcdordrecht.nl   |   www.fcdordrecht.nl

Met het lidmaatschap van de Club van 1.000 is FC Dordrecht 
boeiend, bindend én bereikbaar voor iedere ondernemer. 
Wilt u de wedstrijden bezoeken, netwerken of alleen reclame 
maken? Er zijn verschillende lidmaatschappen voor één prijs. 
Uw contributie van € 1.000,- is daarmee goed besteed én 
zeer welkom.

Er is keuze uit vijf standaardpakketten die zijn opgebouwd uit de volgende 
elementen waarmee ook een pakket op maat samengesteld kan worden.

Voor een lidmaatschap op maat of een persoonlijk gesprek over deze en 
andere commerciële mogelijkheden: commercie@fcdordrecht.nl. 
Voor meer informatie en aanmelding ga naar:
www.fcdordrecht.nl/business/businessclub/club-van-1000/00/

• Vermelding website
• Businessevent
• Wedstrijdshirt
• Logo op B2B bord
• Seizoenkaart Comfort Seats
• Dagkaart business lounge

• Logo website
• Businessclub lidmaatschap
• Logo op scorebord
• Logo op tv-boarding
• Logo op clubapp
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VOORWOORD/JUNI

Langzaamaan begint het leven weer zijn normale vormen aan te 
nemen. Of, nou ja, normaal... Het voorlopig ‘nieuwe normaal’, 
laten we het daar maar even op houden. We bevinden ons 
momenteel in een zogenaamde ‘anderhalvemeter-samenleving’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen draai moet zien te vinden.

Zo ook alle ondernemers met wie wij samenwerken. Elke 
beroepsgroep heeft met andere aspecten rekening te houden. 
Voor de een zijn deze wat ingrijpender dan voor de ander. 
Maar voor ieder van hen geldt dat ze er ook in deze vreemde 
tijden alles aan doen om er het beste van te maken. Respect! 
Dat mag ook weleens gezegd worden.

Bij Bruist doen we dit trouwens eveneens. We blijven naar de 
toekomst kijken en blijven onverminderd positief. Hoe kan het 
ook anders? De bruisende verhalen van alle ondernemers 
werken namelijk ontzettend inspirerend en motiverend om vol 
enthousiasme door te gaan en elke maand weer een mooi 
magazine voor jullie samen te stellen. Blader dus lekker verder 
en lees hoe jouw regio ook in deze tijd nog steeds bruist.

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

  nederlandbruist 
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DRECHTSTEDEN

RIDDERKERK

ZWIJNDRECHT

GORINCHEM
SLIEDRECHT

DORDRECHT

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Rotterdam Bruist en De Langstraat Bruist.Inhoud
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ELK TYPE VLOER 
HEEFT ZIJN 

EIGEN VOOR- 
EN NADELENZYXWV
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Dat hangt af van een aantal factoren. Om te beginnen 
natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook van wat 
voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk schoon te 
maken, onderhoudsvrij, geschikt voor kids, et cetera.

Laminaat
De meest gekozen vloer is waarschijnlijk toch wel de
laminaatvloer. Onderhoudsvriendelijk, relatief goed-
koop en in vele uitvoeringen verkrijg baar. Daarnaast 
is laminaat ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. 
Laminaat heeft als nadeel dat het gevoelig is voor 
krassen. En doordat het geluid niet wordt gedempt, 
kan een laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

Houten vloer
Al jaren onverminderd populair is de houten vloer. 
Door de natuurlijke en karakteristieke uitstraling 
past deze in de meeste interieurs en beschadigingen 
zijn eenvoudig te herstellen. Nadelen van een houten 
vloer zijn echter dat het onderhoud zorgvuldig 
moet  gebeuren en dat de vloer niet watervast is. 
Daardoor is hij niet geschikt voor elke ruimte.

Op zoek naar een nieuwe vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal 
van vloerspecialisten. Ook bij jou in de regio!

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben gemerkt: 

er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling, maar zeker 
ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?

Pvc
De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds vaker 
gekozen optie. Groot voordeel van dit type vloer is 
dat  deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk te 
onderhouden is en geluid dempt. De goede prijs-
kwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies 
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat 
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd 
moeten worden komt echter wat meer werk kijken. 
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is 
dat ook deze krasgevoelig is.

En meer
En zo zijn er nog veel meer opties in vloerenland: 
tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl, linoleum, 
plavuizen, natuursteen, parket, kurk, steentapijt en 
waarschijnlijk vergeten we er dan nog een paar. Ga 
niet over één nacht ijs bij de aanschaf, maar bedenk 
goed aan wat voor eisen een vloer voor jou moet 
voldoen. Laat je eventueel adviseren door een 
expert, dan heb je het langste plezier van de vloer 
die jij kiest.

BRUIST/WONEN
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Een boost voor  je huid!

Je vindt het bij Van der Linden Body & Wellness!

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 u te laten 
informeren. Wij zijn u 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 

Dit Miracle Masker is een ware traktatie voor 
je huid! Haal het nu bij ons en geniet van de 
vele voordelen.

- Direct een fl inke boost
- Een ware rimpelkiller
- Doorbloedingsmasker

Toepassing
2 x per week te gebruiken na de reiniging en de Aloë Gel 
vanaf het sleutelbeen opbrengen. Circa 30 minuten gaan 
liggen. Daarna goed reinigen en de verzorgingsstappen 
opbrengen.

Functie
- Haalt direct vermoeidheid uit de huid
- Verstevigt
- Laat onreinheden verdwijnen

Miracle masker, je voelt dat het krachtig werkt!

Een boost voor  je huid!
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Geniet in eigen 
    omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op 

de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens

o.v.v. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

WIND IN JE HAREN

win
Geniet in eigen 
    omgeving

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off- 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Hop On Hop Off- 

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 
jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #NARCISSUS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen. 100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 

van de Wallen. Deze veelal 

roman gaat over de wrijving 

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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Als professionals streven wij ernaar om met 
schoonmaakproducten te werken die het milieu zo 
min mogelijk belasten. Het is terecht dat wij als 
professionals het gebruik van reinigingsmiddelen op 
deze wijze reguleren.

BLEEK MAAKT 
NIET SCHOON!

Bleek reinigt niet, het bleekt 
alleen maar. Bleek is zeer 
milieubelastend. Hoe goed mijn 
argumenten ook zijn, hoe goed ik 
mijn argumenten ook onderbouw 
ik kan niet tegen het volgende 
argument op: ‘als het echt zo 
slecht is, waarom kan ik het dan 
gewoon kopen in de supermarkt.’

Hoe leg ik uit dat voor de 
professionele schoonmaak 
andere regels gelden dan voor de 
burgers. Dat de burger met een 
milieuvervuilend middel mag 
werken omdat het ze aan vroeger 
doet denken vanwege de 
‘heerlijke’ geur. 

Als je in de supermarkt rondloopt 
en naar de etiketten kijkt van 
reinigingsmiddelen, wasmiddelen 
en afwasmiddelen dan zie je 
vaak de symbolen van 
milieugevaarlijk, bijtend en giftig. 
Campagnes dat onze jeugd moet 
opgroeien in een rookvrije 
omgeving, dat we zoveel mogelijk 
elektrisch moeten rijden en het 
apart inzamelen van afval moet 
ons bewust maken. Dit kan dan 
toch ook voor het gebruik van 
reinigingsmiddelen?

Neem voor advies over 
schoonmaakmiddelen gerust 
contact met ons op.

COLUMN/EDGAR VAN ENGELEN

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

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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken. Maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn.

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

@MichaelsMeditations

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 21 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 21 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
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Geniet 
van een  
stralende 
glimlach

M. Durinck Tandprotheticus
Eigenaar: Maurice Durinck

Singel 303a, Dordrecht

078-2049059 | 06-39750890

info@tppdurinck.nl

www.tppdurinck.nl

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

Maak een afspraak voor een 
stralende glimlach!

Ben jij toe aan een kunstgebit 
dat volledig aan jouw wensen 
voldoet? Dan wordt het tijd dat je 
contact opneemt met Maurice 
van tandprothetische praktijk 
M. Durinck. Hij is dé expert voor 
het aanmeten en vervaardigen 
van protheses.

1716



UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

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

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

rond op onze website voor een indruk van ons 
assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

DE GRIFFIOEN

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS? 

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische

 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

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

Tevens in 
onze webshop:

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

Welkom dames!

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

Krommedijk 51
3312 CD Dordrecht

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

Heren   T 078 - 614 26 88

onze webshop:

So Pure Styling
Creëer de meest prachtige looks met 

damessalon. We heten u van 
harte welkom! 

onze webshop:

So Pure StylingVolg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Als de muren 
op je afkomen, 
geef ze dan een 

likje verf
#HOUDVOL

Zit je
in de put?
Dan mag je

een wens doen!

#HOUDVOL

Onthul jouw 
natuurlijke  
schoonheid

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

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

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

Ook bij het tandenbleken staat comfort hoog in het 
vaandel. Anne-Elise werkt niet met een oncomfortabele 
mondspreider, maar met een bitje in combinatie met 
speciale gel en een lamp. Na de behandeling zijn 
je tanden direct witter. Als aanvulling kun je in de salon 
coaltandpasta kopen om het resultaat te onderhouden. 

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

Bel of app naar 0654335853 en maak direct 
een afspraak!

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

Gezocht:
VERKEERSREGELAARS

voor evenementen in de 
Drechtsteden

Kijk op: www.verkeersregelaarhia.nl



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE STORM
Wanneer Hurricane Leo plotseling koers zet 
richting Camino Island, vluchten de meeste 
mensen naar het vasteland. Bruce Cable, 
eigenaar van een boekenwinkel, besluit 
echter te blijven. Er valt een tiental dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Een van hen is 
Nelson Kerr, een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Nelson blijkt echter 
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te 
hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet 
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson 
willen doden? Wanneer Bruce op onderzoek 
gaat, ontdekt hij een geheim dat veel 
schokkender is dan welke verzonnen 
plottwist ook... DE STORM van John 
Grisham is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

Het leven van Emily is op een dieptepunt 
beland, maar dan krijgt zij de kans van haar 
leven. Haar baas Scott vraagt haar als nanny 
aan de slag te gaan op het Franse landgoed 
waar zijn vrouw en dochtertje wonen. Emily 
wordt erheen gevlogen in een privéjet en is 
gecharmeerd van Scotts vrouw en hun 
dochtertje. Ze leiden een luxeleven, maar al 
snel krijgt Emily twijfels. Waarom wonen ze 
zo geïsoleerd? Waarom spreekt het dochtertje 
geen woord tegen haar? Emily beseft dat het 
paradijselijke leventje weleens een gevangenis 
zou kunnen worden, waaruit ontsnappen 
onmogelijk is... HET VEILIGE HUIS van Anna 
Downes is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
HET VEILIGE HUISE

Houd je van fi etsen in de natuur? 
Niets is lekkerder dan even buiten 
uit te waaien en de gedachten te 
verzetten in één van de vele natuur-
gebieden die ons land rijk is. 
Natuurmonumenten heeft meer 
dan zeventig fi etsroutes uitgezet. 
Talloze kilometers fi etspad laten je 
genieten van het landschap en de 
natuur. De routes voeren door 
duinen, bossen, heiden, weilanden, 
nationale parken en nog veel meer 
mooie plekken. Stap op de fi ets en 
voel de wind in je haren!
Bekijk de fi etsroutes op 
www.natuurmonumenten.nl/fi etsen

        ROPUIT
FIETSEN IN
DE NATUUR
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Ontdek Dordrecht en omgeving 
op een originele manier met

Dordrecht Tours biedt u de unieke mogelijkheid om vanuit een 

elektrische tourtrein het historische centrum van Dordrecht te 

bezichtigen. Zo kunt u Het Stadshuis, de Grote kerk, het Huis van 

Gijn en het Dordrechts Museum zien.

De trein biedt ruimte aan 36 personen en is rolstoeltoegankelijk. 

Ook biedt Dordrecht Tours de mogelijkheid een tocht naar de 

Biesbosch te maken.

DORDRECHT | 800 JAAR STAD
Dit jaar vieren wij samen met de stad dat Dordrecht 800 jaar 

geleden als eerste nederzetting in het toenmalige graafschap 

Holland stadsrechten kreeg.

In 2020 kunt u onze trein tot en met 31 december al afhuren vanaf 

één uur. Op donderdag, vrijdag en zaterdag rijdt de elektrische trein 

vanaf 16 april 2020 tot 30 september als Hop On Hop Off.

DORDRECHTTOURS.NL

info@dordrechttours
Tel: 06-190 296 65 of 06-532 331 26
NB: groepen hebben voorrang ten opzichte van individuele tickets.

De elektrische tourtrein 
is per uur (dag) te huur voor: teamuitjes, bruiloften, 

kinderfeestjes, 
pendeldiensten en familie 

uitstapjes.
Dordrecht Tours! 
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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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  |  078 613 36 04  |  info@vanholsteinhoveniers.nl  |  www.vanholsteinhoveniers.nl

VOOR DE TUIN VAN JE DROMEN!

Specialist in 
tuinontwerp, 

aanleg en 
onderhoud

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

De meeste ongelukken gebeuren 
thuis. U bent zelf de eerste 
persoon die hulp kan verlenen. 
Weet u wat u moet doen?

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

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.

Brouwersdijk 235A, Dordrecht
www.roweshaarmode.nl

roweshaarmode
rowes_barbers_hairstylists

078-6143939

Geknipt worden zónder afspraak!
Wil je alleen geknipt worden, dan kun je 
gewoon binnenlopen zonder afspraak!

Dé kapper en barber in Dordt





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

D

Tevens Praktijk voor 

Energetische Therapie

Nu ook voer voor knaagdieren en vogels!

www.djairosnature.nl

Uw regiospecialist voor Natuurlijk Honden- en Kattenvoer

Onderga en beleef het 
gevoel van Siwocco

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

Oliemassage van Siwocco op basis van 
traditionele Thaise massage en 

drukpuntmassage met aromatische
oliën die zorgen voor ontspanning en 

herstel van de energiebalans. Of probeer 
één van onze andere zalige behandelingen!

Like ons op 
www.facebook.com/DrechtstedenBruist
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Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo 11.00 - 17.00 uur

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

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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur 
Za 09.00 - 16.00 uur | Zo 11.00 - 17.00 uur

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

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

Badkamers
Alle stijlen badkamers 

voor ieder budget

€ 1.799,-
Vanaf

Vloeren
Stijlvolle vloeren voor 

elke kamer in huis

€ 7,95 m²
Vanaf

Keukens
Kwaliteitskeukens voor ieders 

persoonlijke smaak 

€ 1.099,-
Vanaf

5.000 m² inspiratie
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Ontdek het ijsfeestje, een gevulde vriezer met al 
uw favoriete ijsjes, altijd en overal! Wij maken 
het voor u mogelijk. Wat begon als experiment is 
inmiddels een serieus concept 
geworden dat al door vele bedrijven 
en particulieren is gevonden. 

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

Zonder ijs 
geen feestje!

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

Vrolijkheid 
bereikbaar 
maken, dat is 
wat wij willen 
met ‘het 
IJsfeestje’.

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

Spuiboulevard 220
3311GR Dordrecht

 

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

078-3033688

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

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

John's Fietsreparatie op Locatie
Stratosfeerstraat 81, Dordrecht

ACTIE VAN DE 
MAAND

Standaard achterlicht 
en koplamp + montage 

slechts 15 euro!

Enkele reviews van onze leerlingen:
Gilian uit Dordrecht
Ervaring: Heb met behulp van rijschool Waardenburg in één keer mijn examen 
kunnen halen. Streng waar nodig en een goede begeleiding hebben hiertoe 
geleid. Door elke week een les in te plannen zakte niks weg en konden op een 
geleidelijke manier alle benodigde vaardigheden aangeleerd worden. Duidelijke 
instructeur die ook de achterliggende problemen achter persoonlijke knelpunten 
wist te ontdekken en hielp deze de das om te doen. Een zeer goede ervaring 
gehad met Waardenburg.

Gijs uit Dordrecht
Ervaring: Zeer goede rijschool. Ik ben goed ondersteund in verband met mijn 
ADD wat ik erg belangrijk vind. Altijd eerlijk geweest tegenover me als bleek dat 
ik iets nog niet helemaal onder de knie had. Erg dankbaar voor Ingmar als 
instructeur en zijn advies.

Verkeersschool Waardenburg
Pieter Zeemanweg 30W Dordrecht  |  078-6215033 / 06-24575986  |  www.rijschoolwaardenburg.com

“Bij ons kun je terecht voor auto- 
en motorrijles en ook voor het 
behalen van je aanhangerrijbewijs 
ben je bij ons aan het juiste adres. 
Een goed adres bovendien, want 
het slagingspercentage van onze 
rijschool ligt beduidend hoger dan 
het gemiddelde in de regio. Voor 
faalangst (ADD, ADHD, ODD) 
hebben we gespecialiseerde 
instructeurs. Met je pinpas betalen 
is mogelijk in onze auto. Neem 
eens een kijkje op onze website of 
informeer naar de mogelijkheden 
als je op zoek bent naar een goede 
en betrouwbare rijschool, 
aangesloten bij de BOVAG voor dat 
extra stukje zekerheid.”

Al sinds 1954 een begrip in de regio!

Verkeersschool Waardenburg
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf
1 juli staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

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

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 BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

serie 
drama 
lumiere 
relatie 

ontspan 
deens 
noors 
gezin

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

Maak kans op:

  1 van de 5 
streamingcodes
voor de serie
Between Us,
een pakkend 
Noors-Deens 
relatiedrama. 

Aangeboden door
lumiereseries.com

Maak kans op deze stoere

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Van soepel 
canvas, 

stijlvol met 
subtiele 
details. 

Wil jij kans maken op deze leuke rugzak?
Los de rebus op en vul voor 1 juli 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




