
De herfst is 
begonnen!

Martijn Koning: 
 ‘Het wordt theatraler 
  en meer thematisch’
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Bij ons vind je de hoogste kwaliteit 
edelstenen en mineralen. Bezoek onze 
fysieke winkel of kijk in onze webshop! 

Edelsteen ringen 

maat 16 t/tm 21

Edelsteen ringen zijn onmisbaar voor elke 
zichzelf respecterende vrouw. De combinatie 
van oorbellen, kettingen, armbanden van 
edelstenen zorgt ervoor dat alles past bij jou, 
die dag en op dat moment. Geen enkele dag 
is hetzelfde. Voor elke dag heb je eigenlijk iets 
anders nodig. Het kan gaan om je outfi t, maar 
het kan ook gaan om hoe je je voelt, hoe je 
hebt geslapen of wat je te doen hebt die dag.

De ringen zijn ook prachtig met elkaar 
te combineren, witte kwarts samen met 
maansteen, Agaat samen met Onix, 
Rozenkwarts samen met Fluoriet of 
Amazoniet. De meest effectieve en mooi 
uitziende combinaties zijn te maken. Of je nu 
fan bent van opvallende ringen of graag een 
subtielere look wil. We hebben het allemaal 
voor je.

Je bent hier aan het juiste adres als je op 
zoek bent naar de mooiste edelstenen die 
jouw leven op een verrassend positieve 
manier zullen veranderen. Of je nu 
behoefte hebt aan meer rust en balans, 
meer creativiteit, meer daadkracht, meer 
verbinding, meer bescherming of gewoon 
een magische toevoeging aan je interieur,  
we hebben het allemaal voor je! Kijk 
gerust op je gemak rond in onze webshop. 

Ons assortiment leent zich ook bij uitstek 
om een prachtig persoonlijk cadeau uit te 
zoeken voor een speciaal iemand. 

Heb je iets moois gezien? Kom dan 
gezellig langs in onze winkel om het 
‘live’ te bekijken of mail ons. We delen 
graag onze kennis met je om je wegwijs 
te maken in de wereld van edelstenen.

Lindenhorst edelstenen en mineralen
Johan de Wittstraat 160b, Dordrecht
078-6178029
info@lindenhorstedelstenen.nl 
www.lindenhorstedelstenen.nl

Edelsteen ringen 

maat 16 t/tm 21

Openingstijden van onze winkel:
Maandag van 12.00 tot 16.00 uur  |  Dinsdag gesloten
Woensdag van 12.00 tot 16.00 uur  |  Donderdag van 10.00 tot 16.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Elke laatste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur



Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

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



Bruisende lezer,

Het is offi cieel: de herfst is begonnen. Voor sommigen is dit de 
mooiste tijd van het jaar, maar er zijn ook heel wat mensen die 
last krijgen van een zogenaamde herfstdip. Ze zijn moe, hebben 
weinig energie en zouden het liefst de hele dag in bed blijven 
liggen. Gelukkig kun je daar zelf eenvoudig iets tegen doen. Wat? 
Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Bij deze alvast één goede tip tegen je herfstdip: koop een kaartje 
voor de nieuwste show van stand-upcomedian Martijn Koning; 
een avondvullende show waarmee hij het publiek vermaakt, zoals 
je kunt lezen in het interview dat we met hem hadden.

Herfstdip of niet, op de redactie van Bruist blijven wij gewoon 
hard doorwerken om elke maand weer een mooi magazine voor 
onze lezers te maken. En datzelfde geldt voor al onze bruisende 
ondernemers. Ook zij laten zich niet tegenhouden door een 
eventuele herfstdip, maar blijven er alles aan doen om hun 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Blader snel verder 
voor hun inspirerende verhalen om te ontdekken hoe ze dat 
doen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/OKTOBER
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MAAK EEN WANDELING
DOOR HET BOS
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BRUIST/BODY&MIND

Gebreide truien om lekker in weg te kruipen, warme chocolademelk met 
een toefje room en kaarsjes voor de nodige sfeer. Het is offi cieel: de herfst is 

begonnen en dat moet gevierd worden met een wandeling door het bos, happy 
food en heel veel licht. 

HAPPY FOOD Dat eten van invloed is op je lichaam, 
is logisch maar voeding kan ook heel veel doen voor 
je humeur. Ben je vaak slechtgehumeurd zonder 
aanwijsbare oorzaak? Kijk dan eens naar je voeding 
en ontdek hoe je jezelf een goed humeur kan eten. 
Van pure chocolade word je bijvoorbeeld heel vrolijk 
en energiek en met vette vis verminder je depressies.

DE KRACHT VAN LICHT Kijk je op tegen de 
eindeloze donkere avonden? Ga dan op zoek naar 
licht. Maak in je lunchpauze een kleine wandeling, 
ga dicht bij het raam zitten en trek er op vrije 
dagen eens wat vaker op uit. Voor wie echt last 
heeft van een hardnekkige herfstdip, is er altijd 
nog lichttherapie. Bij deze therapie word je kort 
blootgesteld aan intensief licht. Het effect: je krijgt 
meer energie en voelt je opgewekter. 

Zodra de blaadjes van de bomen vallen, laat het 
lichaam ons af en toe een beetje in de steek. 
Moeheid, weinig energie, somberheid en een grote 
behoefte om te slapen zijn de meest voorkomende 
symptomen van een herfstdip. Het recept om een 
herfstdip te voorkomen: ga leuke dingen doen. Laat 
je niet kisten door een kleine regenbui, maar snuif de 
buitenlucht op tijdens een wandeling door het bos.  

VITAMINE D De zon zorgt ervoor dat wij vitamine 
D aanmaken. Een belangrijke vitamine die onder 
andere zorgt voor de opname van calcium in ons 
lichaam, een belangrijke rol speelt in het in stand 
houden van onze weerstand en die ook depressies 
tegengaat. Omdat de grootste en belangrijkste bron 
van vitamine D zonlicht is, wordt aangeraden om 
minimaal een half uur per dag in de buitenlucht te zijn.

Hoera, 
het is herfst

Wil jij meer tips om een herfstdip tegen te gaan? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Amperestraat 20  | Alblasserdam  |  0786914661  | www.bochanenenzonen.nl

ONZE DIENSTEN:
Apk  |  Onderhoud  |  Inruil/aanschaf  |  Taxatie  |  Airco specialist  |  Kentekenplaten   
Financieren  |  Verzekeren  |  Garanties

In 1926 wordt Arie Bochanen 
geboren in Kinderdijk. Net na de 
oorlog, in 1946, wanneer hij twintig 
jaar oud is, schrijft hij zich in bij de 
Kamer van Koophandel en begint hij 
met de reparatie van auto’s. Vanaf 
1948 woont hij in de Vroegestraat 
op nummer 24, een hoekhuis met 
ruimte achter het huis.

 Via een brandgang rijdt hij auto’s achterom waar hij 
ze repareert en schoonmaakt. Met de hulp van zijn 
vrouw en bevriende monteurs werkt hij soms tot diep 
in de nacht. Ze bouwen een afdak waar de auto’s 
gedeeltelijk onder kunnen staan, maar al snel is de 
tuin overvol. Zijn automobielbedrijf is dan zijn bron 
van inkomsten geworden. 

 ONTWIKKELING EN GROEI...    In 1969 komt Ger, 
de oudste zoon, de gelederen versterken en wordt 
Bochanen een VOF. De Vroegestraat is dan uit zijn 
voegen gegroeid en het bedrijf verhuist naar de 
Kerkstraat 113-133. Deze oude boerderij bestaat 
uit een aantal kleine woningen en na verschillende 
aanpassingen is deze plek geschikt om het bedrijf 
voort te zetten. In 1972 komt ook de andere zoon van 
Arie, Ben, bij het bedrijf werken. Ben maakt nu deel 
uit van het team en wordt in 1976 medevennoot. 
 
VERHUIZINGEN...    Door de enorme groei van 
Bochanen en zonen wordt er in de jaren tachtig 
wederom verbouwd en ontfermt dochter Jolanda zich 
onder andere over de administratie. In 1993 wordt 
er weer verhuisd en settelt Bochanen en zonen zich 
op de Plantageweg 35, alwaar het bedrijf zich zich 
zestien jaar lang zal ontwikkelen. Gers zoon Marcel 
(sinds 1991) en Bens zonen Robbin (2002) en 

Bennie (2007) komen werken in het familiebedrijf van 
Bochanen in de jaren dat de garage is gevestigd aan de 
Plantageweg. Tevens komen er in deze periode diverse 
krachten het team van gekwalifi ceerde monteurs 
versterken. Begin 2009 slaat het noodlot toe en breekt 
er brand uit op de locatie aan de Plantageweg...
  
NIEUWE LOCATIE...    Begin 2009 breekt een 
grote brand uit in de garage. Bochanen verhuist 
noodgedwongen tijdelijk naar twee andere locaties op 
het industrieterrein. In afwachting van de afwikkeling 
van alle perikelen rondom de brand eindigt de 
zoektocht naar een permanentere locatie bij A.T.T, het 
apk keuringsbedrijf van Henk de Haan. In de zomer 
van 2009 neemt Bochanen en Zonen A.T.T. over en 
een jaar na de brand is de feestelijke opening van 
de nieuwe locatie aan de Amperestraat. In de jaren 
daarna wortelt de garage op de nieuwe plek. Er komt 
een showroom bij en nieuwe vloeren worden gelegd. In 
2013 overlijdt oprichter Arie Bochanen.

Automobielbedrijf A. Bochanen en Zonen is en blijft 
een stabiel familiebedrijf.  De familie Bochanen en 
medewerkers werken nog steeds vol passie aan de 
auto’s, net zoals het in 1946 begon. 

76 jaar Automobielbedrijf
BRUISENDE/ZAKEN

1110



UNION – E-FLOW
Union laat met de gloednieuwe E-Flow zien dat elektrisch fi etsen 
helemaal niet saai hoeft te zijn. Door de retro look is hij perfect voor 
de stijlbewuste fi etser en met verschillende kleuren is er altijd een 
die bij je past. De E-Flow is voorzien van 7 versnellingen, een 

Shimano motor en een 
stijlvolle voordrager. 
Opladen doe je gewoon 
met een stekkertje of je 
haalt de accu eruit als je 
geen stalling hebt met 
elektriciteit. Alles wat jij 
nog hoeft te doen is: 
go with the E-Flow!
www.union.nl

KELLOGG’S ALL-BRAN 
ONTBIJTGRANEN

Met de veranderende seizoenen is het 
belangrijk om de juiste voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Zo is je lichaam 
beter bestand tegen koudere 
temperaturen, minder zon en regen. De 
All-Bran ontbijtgranen van Kellogg’s 
zijn een bron van vezels, vitaminen van 
de B-groep, ijzer en koolhydraten zodat 
jij de dag goed begint.  Een lekker, 
voedzaam en makkelijk 
ontbijt voor jong en oud! 

www.kelloggs.nl

Prachtige herfst

EENEEN
EIGEN-EIGEN-
WIJZEWIJZE
GASTGAST
THE VISITORTHE VISITOR

Scan 
de 

QR-code

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

SHOPPING/NEWS

Prachtige herfst
Doe

mee en 
win

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak 
je in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 
collectie ‘Moments by Marjolein Bastin’ 
uit. De drie geurlijnen zijn geïnspireerd 
op reizen naar tropische eilanden, de 
Zwitserse Alpen en de Nederlandse kust. 
Kies jouw favoriete geur en verwen jezelf 
of een ander met de heerlijk geurende 
handzeep en de fi jne, verzorgende 
handlotion. Vanaf half oktober exclusief 
verkrijgbaar via DA. 

www.hallmark.nl

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

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

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan & hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

Zwenkbare ledlampjes in rvs look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren zodat er 
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij de hand is, 

zijn deze lampjes erg handig. De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd in 
een set van twee stuks, inclusief 

trafo en 180 cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-
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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
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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DITJES/DATJES

Oktober is de traditionele woonmaand 

 met volop woonbeurzen. 
Pompoenen zijn eigenlijk bessen.   
 Bijna alle planten komen van oorsprong uit een 

tropisch of subtropisch klimaat.
   Thee is goed voor de bloedvaten.
Tijd om jouw woning herfstproof te maken!
Astronomisch gezien begint de herfst 
 als dag en nacht even lang duren. 
       Afgevallen bladeren zijn heel nuttig, want het 
bladeren beschermen de bodem tegen uitdroging  
 en kunnen ook de wortels en vaste planten 
 beschermen tegen bevriezing. 
        Oktober wordt ook wel de    
wijnmaand genoemd. Het woord ‘Halloween’  
 betekent ‘Allerheiligenavond’.
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Alle occasions die wij aanbieden zijn vooraf nagelopen en gecontroleerd op eventuele 
mankementen en staan er tiptop bij. Zo doen wij er alles aan om de aangeboden 
occasions te allen tijde op alle vlakken aan uw verwachtingen te laten voldoen. In de 
meeste gevallen leveren wij onze occasions met Bovag-garantie!

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

Al onze 

occasions 

krijgen vooraf 

een technische 

inspectie

Zoekt u een mooie en 
kwalitatief goede occasion? 

Naast occasions ook:

Reparatie, onderhoud 
en service

Storingsdiagnose

Airco-controle, 
onderhoud en service

Trekhaken

Autoservice Matthijs van Driel 
is een allround en universeel 

garagebedrijf gespecialiseerd 
in de merken uit de Volkswagen 

Audi Groep (VAG). Naast onze VAG-
specialiteit werken wij aan alle 

andere voorkomende merken van 
oldtimer tot nieuwe (elektrische) 

auto`s en bedrijfsauto`s.

Dan bent u bij ons 
aan het juiste adres

17



Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen, waarbij 
de tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Jeannine van 
den Hout uit 

Eindhoven was 
haar hele leven 

bang voor de 
tandarts. 

Ik heb geen pijn meer 
en ik durf weer te lachen!

“Jarenlang had ik last van mijn gebit. Ik wilde daarom graag een kunst-
gebit, maar mijn eigen tandarts wilde er niet aan beginnen. Toen ik via 
een kennis bij CDC Complete Tandzorg terechtkwam, werd er eindelijk 
naar me geluisterd.” Lees hier hoe Jeannines leven is veranderd door 
haar nieuwe gebit, waarmee ze weer kan stralen.

behandeling zou plaatsvinden onder volledige narcose. Ik kon 
niet wachten, eindelijk zou ik van mijn gebitsproblemen af zijn’

                  Onder narcose Op de dag van de behandeling 
was ik wel een beetje zenuwachtig. Gelukkig was 
de sfeer in het narcosecentrum heel relaxed, wat 
me echt op mijn gemak stelde. Ik heb heel hard 
gelachen met de specialisten. Daarnaast werd ik 
ontzettend goed begeleid en geïnformeerd. De 
specialisten vertelden me precies wat ze  gingen 
doen en toen was het tijd voor de narcose. Dit 
verliep allemaal heel soepel.

Het resultaat Sinds december vorig jaar heb ik nu mijn 
defi nitieve nieuwe gebit. Het eindresultaat was écht het resultaat 
waar ik op hoopte. Maar ik ga nog door met de volgende stap:  
een klikprothese. Een klikprothese in de onderkaak wordt 
meestal grotendeels vergoed. De narcose viel helaas niet 
onder de verzekering. Nu wil ik nog graag implantaten in mijn 
bovenkaak. CDC heeft mij laten weten dat dit waarschijnlijk niet 
vergoed zou worden, maar het is ze toch gelukt! Maar ook als 
het niet vergoed zou worden, was ik bereid om de behandeling 
zelf te betalen.”

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Jouw lach, onze pass ie

 Schooltandarts  “Ik kan me de schooltandarts nog 
goed herinneren. We lagen met acht kinderen op een rij in de 
tandartsstoel. De tandarts was niet sympathiek en boorde graag 
zonder verdoving. Het was echt een traumatische ervaring. 
Ik ben altijd braaf één keer per jaar naar de tandarts 
gegaan, maar het was geen fi jne ervaring. Mijn tanden 
zijn nooit echt goed geweest. Ik had een overbeet, 
omdat ik veel heb geduimd vroeger. Ook had ik vaak 
gaatjes. Hard voedsel was lastig, om nog maar niet te 
beginnen over de pijnscheuten bij warm en koud eten.” 

Een prothese als oplossing Ik wilde 
daarom graag een compleet nieuw gebit, maar mijn 

tandarts vond dat geen goed idee. Hij wilde namelijk geen 
goede tanden trekken. Ik had niet het idee dat er naar mij 
werd geluisterd. Via een kennis ben ik terechtgekomen bij 
CDC. Er werden foto’s gemaakt van mijn kaak en samen 
hebben we de opties besproken. Ze boden me ook de 
mogelijkheid van een prothese aan. Ze begrepen echt 

dat ik van mijn gebitsproblemen echt af wilde. Dat was de 
eerste keer dat een tandarts mij begreep. Ik zou eerst een 

gewone prothese krijgen en daarna een klikprothese. Deze wordt 
vastgeklikt op implantaten, zodat het gebit niet verschuift. De 

Ik heb geen pijn meer 
en ik durf weer te lachen!

CDC Complete 
Tandzorg 

heeft 
mijn leven 

veranderd. 
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Specialist in 
inbouwhaarden Voor de juiste warmtewarmte  &&  sfeersfeer in huis!

Burgemeester Jaslaan 35, 
Dordrecht | 078-6160364 

info@vdmerwe.nl 
 www.vdmerwe.nl

Bent u 
geïnteresseerd, 

neem dan 
vooral contact 
met ons op!

Reken er maar 

op dat wij u 
kunnen helpen

Onze winkel blijft nooit lang 
hetzelfde. Wie af en toe eens 
binnenkomt, ziet dat er elke 

keer weer iets is veranderd. Er is 
altijd iets nieuw in ons vak. Niet 
alleen omdat er dagelijks nieuwe 
artikelen binnenkomen, maar ook 
omdat ideeën veranderen. Nieuwe 

vormen, nieuwe technieken, 
veranderende smaak... u ziet het 
in onze winkel gebeuren. Kom 
eens een kijkje nemen in onze 
showroom. Wij helpen u graag 

persoonlijk verder.

Vakmanschap, verantwoordelijkheid 
en veiligheid staan bij Van de 

Merwe hoog in het vaandel. Van de 
Merwe is aangesloten bij de NHK 
verkoop-installatie. Daarnaast is 

Van de Merwe een erkend 
installatiebedrijf voor duurzame 

energie; voor haarden, 
kachels en ketels. 

Voor de juiste warmtewarmte  &&  sfeersfeer in huis!

K O M  L A N G S  E N
 B

EW
ONDER • KOM LANGS 

EN
 B

EW
O N

D E R  •

UW HUIS

EEN HAARD 

WAARD 

Onze showroom is voorzien van een zeer uiteenlopend assortiment sfeerverwarming. Of u nu op zoek bent 
naar hout-, gas-, of elektrische kachels, als voorzet-, inbouw- of vrijhangende haard, voor elke insteek 
trachten wij een opstelling te tonen voorzien van haarden uit de nieuwste collecties. Wij vertegenwoordigen 
onder meer: Helex, Barbas,  Faber, Dru, Xaralyn en verzorgen voor u een totaalpakket van advies tot 
oplevering, van mantel tot kanaal, op gecertifi ceerde en verantwoorde wijze.

Reken er maar 

op dat wij u 
kunnen helpen
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN TOEN DE WERELD BRAK 

Op zaterdag 15 oktober is het tijd 
voor een nieuwe editie van 
Museumnacht Kids in Utrecht. Zijn 
jullie er klaar voor om in het donker 
de Utrechtse musea en culturele 
instellingen te ontdekken? 
Museumnacht Kids is een 
evenement speciaal voor alle 
gezinnen met kids tussen de vier 
en twaalf jaar. Beleef lokale musea 
en culturele instellingen na 
sluitingstijd door middel van een 
extra leuk programma. Er is genoeg 
te doen: spannende speurtochten, 
coole workshops, leerzame 
rondleidingen en nog veel meer. Dit 
alles met als doel om kinderen op 
jonge leeftijd en op een speelse 
manier in aanraking te laten komen 
met de kunst en cultuur van een 
stad. Kijk voor meer info op 
www.museumnachtkids.nl.

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
KIDS

FILMPJE KIJKEN 

BOILING POINT

Gretel woont al tientallen jaren in Londen. 
Ze leidt een ogenschijnlijk comfortabel 
leven, ondanks haar donkere verleden. Ze 
spreekt niet over haar ontsnapping uit 
Duitsland meer dan zeventig jaar geleden, 
noch over de naoorlogse jaren in Frankrijk 
met haar moeder. En bovenal spreekt ze 
niet over haar vader, commandant van het 
meest beruchte concentratiekamp van de 
nazi’s, of over het gruwelijke lot dat haar 
broertje Bruno onderging. Dan komt er een 
gezin wonen in het appartement onder haar. 
Gretel sluit vriendschap met de negenjarige 
Henry, hoewel hij herinneringen bij haar 
oproept die ze juist probeert te vergeten. 
TOEN DE WERELD BRAK van John Boyne 
is vanaf 4 oktober verkrijgbaar.

Op misschien wel de drukste avond van 
het jaar probeert de charismatische en 
veeleisende chef-kok Andy Jones (Stephen 
Graham) in zijn populaire Londense 
restaurant de balans te vinden tussen zijn 
professionele en persoonlijke problemen. 
Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en 
Warenautoriteit zet het personeel op 
scherp, terwijl het overboekte restaurant 
zich al begint te vullen met gasten. Andy 
probeert streng doch rechtvaardig zijn 
personeel door de chaotische avond te 
loodsen. Gefi lmd in één lange, 
ononderbroken take. BOILING POINT is 
vanaf 6 oktober te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

UNIEK KIJKJE IN DE WERELD 
VAN DE GLITTER & GLAMOUR 
VAN HOLLYWOOD
Al meer dan 35 jaar is René ‘Mr. Film’ en ‘Een ster onder de 
sterren’. Aan de hand van persoonlijke anekdotes geeft hij een 
uniek kijkje in de wereld van Glitter & Glamour. Tijdens de 
voorstelling toont hij bijzondere fragmenten van gesprekken met 
bijvoorbeeld Bette Davis, Steven Spielberg, Julia Roberts, George 
Clooney, Meryl Streep, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, 
Johnny Depp, Brad Pitt, Will Smith en vele anderen.

René is heel open ten aanzien van zijn verhouding tot de sterren 
en gaat met liefde en passie in op vragen uit het publiek en neemt 
daarbij geen blad voor de mond. Een avond met René staat garant 
voor entertainment en humor. Een ding is duidelijk: Na deze avond 
zal Hollywood, met al haar sterren, geen geheimen meer voor je 
hebben!

René Mioch is donderdag 6 oktober om 20.15 uur te zien in 
Theater De Willem. Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.theaterdewillem.nl of 078 6158226. 

Rob Agerbeek
IN CONCERT
Zondag 2 oktober
14.30 uur
muziek
High tea voorafgaand 
aan de voorstelling

Rene van Kooten
OP ZOEK NAAR...
Zaterdag 15 oktober
20.15 uur
show

Dashboard Danglers
TAKE ME HOME
Vrijdag 21 oktober
20.15 uur
muziek

De Grote Haay
MUK (2+)
Zaterdag 22 oktober
14.00 uur
familie

TE ZIEN IN OKTOBER
IN THEATER DE WILLEM

THEATER DE WILLEM 
IN PAPENDRECHT
HÉT ADRES VOOR EEN 
ONBEZORGDE THEATERERVARING!

Mandy Watson lijkt niet alleen sprekend op haar idool Kate 
Bush, maar zingt ook met dezelfde sound en emotie van 
de diva. Watson is de zangeres van de vijfkoppige Engelse 
formatie Cloudbusting. “Alsof we de stem van Kate zelf 
horen”, zeggen bandleden Del Palmer en Preston Heyman 
over Mandy. En zij kunnen het weten, want zij hebben 
nog opgetreden met grande dame Bush. De ontroerende 
songs van Kate Bush als ‘Wuthering Heights’, ‘Don’t give 
up’ en ‘Babooshka’ domineerden jarenlang de hitparades. 
40 Years of Kate Bush is een waar eerbetoon, waarmee 
Cloudbusting het repertoire van Bush levend wil houden.

Cloudbusting met 40 Years Of KATE BUSH is te zien op vrijdag 
15 november om 20.15 uur in Theater De Willem. Bestel uw 
kaarten snel en gemakkelijk via www.theaterdewillem.nl of bel 
de kassa op 078-6158226.

www.theaterdewillem.nl 
0786158226
Gratis parkeren voor de deur 

CLOUDBUSTING
40 YEARS OF KATE BUSH

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

WIN

TE ZIEN IN NOVEMBER 
IN THEATER DE WILLEM

muziek

muziek

muziek

dans

THE LEGENDS 
Swingin’ In 
New Orleans

Zondag 3 november, 
14.30 uur

RUBEN HEIN
Boventoon

Donderdag 7 november, 
20.15 uur 

ESTHER 
GROENENBERG 
Back To The Garden

Woensdag 6 november, 
20.15 uur

ANOTHER KIND 
OF BLUE
Flirt With Reality

Donderdag 14 november, 
20.15 uur

Kans maken? Mail naar prijsvraag@nederlandbruist.nl 
o.v.v. Winactie Theater De Willem – oktober

THEATER DE WILLEM 
NIEUW SEIZOEN VOL 
PRACHTIGE VOORSTELLINGEN!
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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. 
24



@
Nieuwland Parc 11N

2952 DA Alblasserdam
T: 088-6540400

E: info@avant.nl

Websites

Webshops

Mobiele sites

Webapplicaties

Social media

Zoekmachine-

optimalisatieoptimalisatie

www.avant.nl

@
Nieuwland Parc 11N

2952 DA Alblasserdam
T: 088-6540400

E: info@avant.nl

Websites

Webshops

Mobiele sites

Webapplicaties

Social media

Zoekmachine-

optimalisatieoptimalisatie

www.avant.nl
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

In Appeltjes Schillen snijdt de cabaretier actuele 
maatschappelijke thema’s aan en ook over ons 
eigen kikkerlandje heeft hij het nodige op te 
merken. “Nederland is een sneaky land geworden. 
Nu ook weer met die boeren en hun veeteelt. Ik 
heb echt met ze te doen.” Maar de boeren zijn niet 
het enige onderwerp van gesprek tijdens zijn 
avondvullende show. “Ik ga het over de 
coronapandemie en alle ellende eromheen 
hebben. Maar ook dieren komen aan bod: van 
apen tot de wesp en de teek. Dat zijn dieren die het 
ons erg ‘lastig’ maken. Daarom ga ik ze eens extra 
aandacht geven. Dat vind ik leuk.”

THEATRALER Appeltjes Schillen krijgt een ander 
format dan de bezoeker van Koning gewend is. “De 

Martijn Koning is een van Nederlands bekendste en populairste stand-upcomedians. 
Sinds september staat hij met zijn gloednieuwe show Appeltjes Schillen op de 

planken. Koning heeft zin om het publiek weer te vermaken. “Deze show heeft een 
nieuw format, iets theatraler.”

Martijn Koning: 

‘Nederland is een sneaky land 
geworden’

vorige shows die ik opvoerde waren puur 
improviseren. Nu ligt de focus meer op het verhaal 
an sich. Er is een intro, een eerste deel en een 
tweede stuk met een echte afsluiter. Dat geeft mij 
meer houvast. Het wordt theatraler en meer 
thematisch.”

DOORONTWIKKELD En hoewel de showopzet een 
wending krijgt, blijft de kenmerkende stijl van 
Koning intact. “Ik ben doorontwikkeld en in 
bepaalde dingen beter geworden. Dat gaat de 
kijker zeker merken. Bij de try-outs ga ik gelijk from 
scratch. Ik weet wat ik kan en doe.”, sluit Koning 
zelfverzekerd af.
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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, halsoverkop, 
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.

We zijn op zoek naar 
een automonteur/
autotechnicus en een 
zaterdaghulp.
Neem contact op en 
we bespreken de 
mogelijkheden.

Auto M. Bouman BV
Ohmweg 3, Alblasserdam

078 - 693 17 77
info@auto-bouman.nl

www.auto-bouman.nl

Wij zoeken personeel

Bij Auto M. Bouman BV kunt u terecht 
voor de verkoop van nieuwe auto’s, occasions van alle merken en 

onderhoud en reparatie van alle merken. Maar ook voor leasing, fi nanciering en 
verzekering van uw auto bent u bij ons aan het juiste adres.

Met een 
onbezorgd 
gevoel op de 
weg

UW LOKALE 
RENAULT
SERVICE 

PUNT
ALBLASSERDAM
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slaap je GEZOND!
Gezond oud worden – dat willen we allemaal 
wel! Om dit fi jne doel te bereiken is een goed 
én gezond slaappatroon ontzettend 
belangrijk. Een gezond slaappatroon zorgt 
voor een beter humeur, versterkt je 
immuunsysteem en geeft meer energie. 

Onze slaapkwaliteit is echter sterk aan 
verandering onderhevig naarmate we ouder 
worden. Dat heeft onder andere te maken met onze 
hormonen. Vrouwen krijgen last van opvliegers, 
nachtelijk transpireren en toenemende gevoeligheid 
voor omgevingsfactoren. Ook krijgen vrouwen na de 
overgang vaker last van slaapkrachten. Ook de mannen 
komen naarmate ze ouders worden, moeilijker in slaap. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt dat de aanmaak van melatonine 
daalt. Dit hormoon reguleert ons dag- en nachtritme. 
Naarmate we ouder worden verkalkt de pijnappelklier, het 
deel van de hersenen dat melatonine aanmaakt.

Slecht slapen heeft een grote impact op de gezondheid. 
Van langdurige klachten zoals diabetes tot hart- en 
vaatziektes. Neem daarom je omgevingsfactoren en 
levensstijl onder de loep, als je jouw slaapkwaliteit wilt 
verbeteren. Zorg voor een frisse slaapkamer, verminder 
stress, mediteer en vermijd alcohol/cafeïne voor het 
slapen gaan. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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Openingstijden
maandag t/m zaterdag van 

10.00 tot 18.00 uur
zondag gesloten

Krommedijk 241, Dordrecht
+31 638 681 279

info@huidtherapiedordrecht.nl
www.huidtherapiedordrecht.nl

Nooit meer scheren, 
harsen of epileren... 

Huid & Laserkliniek Dordrecht biedt 
de mogelijkheid tot het reduceren 
van de haargroei. Daarvoor wordt 
gebruikgemaakt van de nieuwste 
Duetto MT EVO laser. Deze beschikt 
over twee laserbronnen. 

Heeft 
u interesse? 

Raadpleeg de 
website of neem 

vrijblijvend
contact op!

Huid & Laserkliniek 
Dordrecht is lid van

Ontharen door middel van lasertechniek is de beste oplossing 
tegen haargroei. Na afl oop van de behandeling is een groot 
percentage van de haargroei uitgeschakeld. 

De Alexandrite laser is het meest 
geschikt voor het ontharen van lichte tot 
getinte huidtypes I tot IV. Met deze laser 
kunnen dunnere en fi jnere haartjes ook 
worden geraakt. De Nd:YAG laser is bij 
ontharing uitermate geschikt voor donkere 

huidtypes IV-VI en voor vasculaire 
behandelingen.

Het bijzondere aan deze laser 
is dat beide laserbronnen 
samengevoegd kunnen 

worden om zeer dunne en 
hardnekkige haartjes aan te 

pakken die andere lasers niet meer 
kunnen behandelen.

ACNEBEHANDELINGEN

CHEMISCHE PEELINGS

MICRODERMABRASIE

MICRONEEDLING SKINPEN

CAMOUFLAGETHERAPIE

PIGMENTBEHANDELINGEN

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

LITTEKENS

LASER ONTHAREN

VAATBEHANDELINGEN

SCHIMMELNAGELS

ELECTROCOAGULATIE

MG5Electric
100% elektrisch, 100% ruim
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Deze pompoenquiche met gorgonzola is echt te gek! En helemaal niet 
ingewikkeld om te maken. Neem pompoen, gorgonzola en spinazie en gooi ze 

allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.

INGREDIËNTEN
225 gram ongezouten boter

180 gram bloem
2 eetlepels water

800 gram pompoen, 
in grote stukken gesneden

2 eetlepels olijfolie
1 grote ui, gesnipperd

2 theelepels suiker
450 gram spinazie

4 eieren
200 gram gorgonzola 

65 gram walnoten
snufje nootmuskaat

peper en zout

BEREIDING
Voor de quichebodem: verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de boter in blokjes 
en meng deze met bloem en water tot de ingrediënten aan elkaar plakken en een 
stevig deeg vormen. Rol dit uit en bekleed de quichevorm hiermee. 
Bak 10-15 minuten en haal het hierna uit de oven.

Kook de gehakte pompoen in een grote hoeveelheid water tot de stukken zacht en 
gaar zijn. Zeef de pompoenstukken hierna en pureer ze met een vork.

Verhit olijfolie in een koekenpan koekenpan en bak hierin de ui. Zodra deze 
goudbruin begint te worden, voeg je de suiker toe en karameliseer je de ui in 
ongeveer 5-10 minuten. Bak in een andere koekenpan de spinazie met olijfolie tot 
ze voor de helft inkoken. Breng op smaak met peper en zout en zet apart.

Meng de eieren met de gorgonzola. Voeg de walnoten, pompoenpuree, uien en 
spinazie toe. Breng op smaak met peper, zout en een snufje nootmuskaat.

Giet het mengsel op de korst en bak ongeveer 40 minuten, of tot de quiche gaar is.

6 PERSONEN - 90 MINUTEN

Pompoenquiche
met gorgonzola

BRUIST/RECEPT
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-7-4.

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

De herfst is in volle gang. Tijd 
om te genieten van die kleine, 
maar oh zo fi jne dingen van 
dit seizoen. Het wordt steeds 
vroeger donker. Dit is juist het 
moment om lekker veel sfeer aan 
te brengen in huis. Maak je huis 
gezellig met kaarsjes, lichtjes, 
een warme plaid op de bank 
en los de puzzels op, waarbij je 
kans maakt op leuke prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

PUZZELPAGINA

meubels 
banken
hoekbank
slaapbank 

fauteuils 
kwaliteit 
zitten
deal
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Maak kans op fl inke korting voor een: 

Manilla hoekbank
Op voorraad in ál onze 
Megastores, ook bij u in de buurt!

Meer Seats and Sofas?
Bezoek de website

vanaf 

899,-

Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november 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


