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Bij ons vind je de hoogste kwaliteit 
edelstenen en mineralen. Bezoek onze 
fysieke winkel of kijk in onze webshop! 

Maak je eigen persoonlijke 
en doelgerichte

Wil jij op een fantastische manier leren 
samenwerken met het allermooiste uit 
moeder natuur? Kijk dan eens op onze site 
voor deze workshops. 

Elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, met iedere 
avond een ander thema. Cristal grids zijn hele krachtige 
creaties die ervoor zorgen dat de intentie die jij neerzet met 
je grid overal om je heen voelbaar is. Met de juiste affi rmaties 
en doelstellingen zul je je verbazen over het verbluffende 
resultaat dat je gaat behalen. 

De magische kracht van edelstenen zit hem in de combinatie 
van de samenwerking met jouw geest en energie.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
Grid voor zelfexpressie

Grid voor meer energie

Grid voor zuivering

Grid voor romantiek

Grid voor een nieuwe woning

En nog veel meer!

Cristal grid
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

Maak je eigen persoonlijke 
en doelgerichteCristal grid



Dordrecht
Impressie

Dordrecht

DRECHTSTEDEN/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin Drechtsteden Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Drechtsteden.



Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s,

 s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

Bruisende lezer,

Wat is december elk jaar toch weer een heerlijke maand! 
Warmte, sfeer, gezellig samenzijn met familie en vrienden, 
lekker eten en drinken, maar ook af en toe even heerlijk 
cocoonen onder een dekentje. Even helemaal niets om bij te 
tanken van de drukte van al die feestdagen.

Zo zou het in ieder geval moeten zijn, maar helaas ligt ook 
stress deze dagen op de loer. Er moet immers zo veel worden 
gedaan en geregeld en al die verplichtingen… Je zou er bij 
voorbaat al van in de stress schieten. Gelukkig is dat nergens 
voor nodig. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je 
namelijk hoe je stressvrij de feestdagen doorkomt.

Net als jou, gunnen we ook onze bruisende ondernemers een 
stressvrije decembermaand. Ze zullen uiteraard ontzettend 
hard moeten werken deze maand, zoals elk jaar rond de 
feestdagen, maar met zijn allen kunnen we het ook hen een 
stukje makkelijker maken. Niet alleen door hun inspirerende 
verhalen te lezen, maar ook door daadwerkelijk zo veel 
mogelijk lokaal te shoppen. Zo heeft iedereen een mooie 
decembermaand.

Fijne feestdagen!
Lea en Marcel Bossers
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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ZOEK EEN 
MOMENTJE VOOR 
JEZELF WAAROP
JE NIETS MOET

ZZYYXXWWVV
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GGFFEEDDCCBBAA

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 moet worden voorbereid en het huis voorzien van feestelijke 

versieringen. Het lijkt bijna onmogelijk om stressvrij de feestdagen in te gaan.

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.

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

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 
verantwoordelijkheid 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.

Stressvrije 
feestdagen

Wil jij ook stressvrij de feestdagen in gaan? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

BRUIST/BODY&MIND
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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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Voor onvergetelijke
feestdagen!

Scan 
de 

QR-code

UNION – E-FLOW
Het nieuwe jaar fris ingaan met een elektrische fi ets, wie wil dat nou 
niet? Union laat met de E-Flow zien dat elektrisch fi etsen helemaal 
niet saai hoeft te zijn. De retro look past perfect bij de stijlbewuste 
fi etser. Ook is de E-Flow super praktisch; je zoeft andere fi etsers 

zonder enige moeite 
voorbij en bent veel 
sneller op de plaats van 
bestemming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die jij een 
elektrisch windje in de 
rug gunt. 
www.union.nl

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

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERSDOCHTERS
De kracht van de ondernemersdochters is een feest van 
herkenning voor alle vrouwen die uit ondernemersgezinnen 
komen. Marcella Bos en Heidi Los besloten een boek te 
schrijven over de impact van opgroeien in een 
ondernemersgezin. Met dank aan de ervaringen en 
verhalen van meer dan 100 ondernemersdochters is het 
een bijzondere bundeling van familiewijsheden, 
uitspraken, verhalen en voorbeelden. In het boek vind je 
refl ectievragen en tips om zelf mee aan de slag te gaan. 

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de bank 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
geursticks die je huis vullen met de 
fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
Exclusief verkrijgbaar tijdens de 
feestdagan via DA.
www.hallmark.nl Voor onvergetelijke

feestdagen!
Doe mee en win

HALLMARK 
WENSKAARTEN
Op de klassieke toer of juist een warme 
kerstwens voor iemand die het moeilijk 
heeft. Wens jouw geliefden fi jne 
feestdagen met een mooie wens-
kaart. Hallmark heeft deze kerst 
een campagne. Namelijk: dicht 
de kaartkloof. Met de feestdagen 
in aantocht willen ze jongeren 
weer aansporen om een 
ouderwets kaartje te sturen. 
www.hallmark.nl

SHOPPING/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

LEZERSACTIE* 
MISTERYBOX - MEN CARE SET
Deze box is geschikt voor 
iedere man die zichzelf 
wast/scheert/verzorgt op 
zijn manier. De box is 
gevuld met premium 
verzorgingsproducten 
voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie 
die je als man een 
handje bij helpt. 

www.misterybox.nl TAG #CARE

DIY KERSTBOOMJE
Dit originele cadeau is gemaakt van 

echte dennentakken. Voorzien van 
lichtjes, slingers en papieren 

sterretjes. Maak jouw brievenbus 
kerstboompje extra bijzonder door 

een lieve kerstkaart toe te 
voegen. Dit geschenk maakt 
een kerstgroet super speciaal! 
Wie verdient dit jaar een 
originele kerstwens?
www.bloompost.nl

2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In 
zijn nieuwe roman ontwaakt 
hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die 
niemand zich had kunnen 
voorstellen. Een perfect cadeau 
voor iedereen die met een andere 
blik naar de toekomst wil kijken. 
www.fonsburger.com
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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

1514



DITJES/DATJES

    December is de maand van feestjes, 
gezelligheid en huwelijksaanzoeken! 
    De meeste aanzoeken worden in deze   
  maand gedaan. De koudste     
 temperatuur ooit gemeten in 
Nederland was -27,4 graden Celsius. 
 Dat was in 1942. Brrr! Sinds 1901 
hebben we acht keer een 
 witte Kerst gehad: sneeuw 
    op Eerste én Tweede Kerstdag.
Het geven van kerstcadeaus 
 verwijst naar de cadeaus die de 
           drie wijzen op kerstochtend aan 
   kindeke Jezus hebben gegeven.
Een oliebol bevat minder calorieën 
     dan een krentenbol.
  De duurste kerstboom kost 
 9,3 miljoen euro.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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.
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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

CDC Complete Tandzorg is dé tandheelkundige kliniek van 
Nederland waar men naar toe gaat als men ECHT vindt dat 
er iets aan het gebit moet gebeuren. Dat kan functioneel van 
aard zijn of cosmetisch. Bij CDC gaan ze voor een compleet 
GEZOND én MOOI gebit.

Een gezond en gelukkig leven begint bij je gebit. 
Tandvleesontstekingen zijn bijvoorbeeld veroorzakers van 
andere ziektes, zoals hart- en vaatziektes en beroertes. En 
lachen is heel gezond. Dat doet niemand graag als je je 
schaamt voor je gebit.

Wil je in 2023 eindelijk weer die gezonde, mooie lach? 
Investeer dan in een gebitsbehandeling bij 
CDC Complete Tandzorg.

Plan nu alvast een intake, dan ben je in 
het nieuwe jaar al snel aan de beurt.

CDC is gespecialiseerd in:
       Complete gebitsrestoraties

       Cosmetische tandheelkunde

       Angst- en narcosebehandelingen

       Tandvleesbehandelingen

       Reguliere tandzorg

Ga voor een gezond én 
mooi gebit!

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!Zet dé stap in 2023… 

Al sinds 2002 komen mensen van heinde 
en verre naar gemeente Best. Velen zijn 
jaren niet naar de tandarts geweest. In de 
meeste gevallen komt dat door angst voor 
de tandarts. Anderen komen speciaal naar 
CDC vanwege de ervaring in cosmetische, 
esthetische behandelingen. Ze hebben wel 
een gezond gebit, maar vinden het niet 
(meer) mooi. Daar weet CDC wel raad mee. 

Niet alleen zijn de tandartsen zeer 
deskundig en ervaren in esthetiek, 
maar ook de tandtechnici in het eigen 
laboratorium zijn echte vakmensen. Zij 
maken zeer mooi maatwerk. Ieder gebit 
is daardoor uniek en komt er natuurlijk 
mooi uit te zien. Dit kan ook doordat de 
specialisten onder één dak plezierig kunnen 
samenwerken. Extra voordeel is dat het 
scheelt in aantal behandeldagen. 

Jouw lach, onze pass ie
18



Het leukste callcenter van
Dordrecht zoekt nieuwe
collega's
NLmatch wil graag verder groeien. Daarom zoeken we de beste B2B
callcentermedewerkers in de omgeving van Dordrecht. We zijn op zoek naar
meedere nieuwe collega's om ons team te versterken.

Als callcentermedewerker B2B bij NLmatch maak je afspraken met potentiële
klanten van onze Nederlandse en Belgische opdrachtgevers. We bellen alleen naar
bedrijven. Dus geen energie of andere diensten voor consumenten.

Naast leuke collega's, toffe opdrachtgevers (zoals bijvoorbeeld Visma, T-Mobile en
Centric) en een fijne werkplek, bieden wij een eerlijk salaris met een bonusregeling
en een uitzicht op een vast dienstverband.

Heb je bel- of andere relevante ervaring, ben je op zoek naar een leuke job bij een
betrouwbare werkgever en wil je een goed salaris met een bonusregeling? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Interesse? Bezoek dan onze website nlmatch.nl en reageer op de
vacature!
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callcentermedewerkers in de omgeving van Dordrecht. We zijn op zoek naar
meedere nieuwe collega's om ons team te versterken.

Als callcentermedewerker B2B bij NLmatch maak je afspraken met potentiële
klanten van onze Nederlandse en Belgische opdrachtgevers. We bellen alleen naar
bedrijven. Dus geen energie of andere diensten voor consumenten.

Naast leuke collega's, toffe opdrachtgevers (zoals bijvoorbeeld Visma, T-Mobile en
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en een uitzicht op een vast dienstverband.

Heb je bel- of andere relevante ervaring, ben je op zoek naar een leuke job bij een
betrouwbare werkgever en wil je een goed salaris met een bonusregeling? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Interesse? Bezoek dan onze website nlmatch.nl en reageer op de
vacature!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE KLEINDOCHTER 

Van 18 november tot en met 8 
januari is het Geulstadje Valkenburg 
weer van onder tot boven in 
kerstsferen gehuld. Kerststad 
Valkenburg is dé plek waar de 
kerstmarkten een echte beleving 
zijn, waar je eindeloos kunt 
wandelen in unieke en wonder-
schone winterlandschappen, waar 
de kerstliefde door de maag gaat, 
waar duizenden kerstlichtjes 
fonkelen en waar heel veel leuks te 
beleven valt. Laat je meevoeren 
door de ondergrondse betovering in 
de kerstgrotten van Valkenburg, met 
de gezelligste kraampjes, sfeervolle 
lichtjes, het kerstverhaal en 
meterslange miniatuurdorpjes. In 
Valkenburg strijk je neer voor een 
kerst in magische sfeer! 
Kijk voor meer info op 
www.kerststadvalkenburg.nl.

D AGJE UIT
KERSTSTAD 
VALKENBURG

FILMPJE KIJKEN 

CALL JANE

Niet lang nadat hij in de jaren zestig Birgit 
ontmoet in Oost-Berlijn, vraagt Kaspar haar ten 
huwelijk. Ze stemt toe onder één voorwaarde: hij 
moet haar helpen vluchten uit de DDR. De 
vlucht slaagt. Als Birgit overlijdt, ontdekt de 
zeventigjarige Kaspar in haar dagboeken dat ze 
al die jaren iets voor hem verzweeg: bij de vlucht 
liet ze haar dochtertje Svenja achter, met wie ze 
nooit meer contact heeft opgenomen. Kaspar 
besluit Svenja te zoeken en vindt haar in een 
kleine dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. 
Hun ontmoeting verloopt moeizaam, 
voornamelijk vanwege haar rechts-radicale 
echtgenoot. Alleen met hun dochter Sigrun – 
zijn kleindochter – bouwt Kaspar een aarzelende 
relatie op. DE KLEINDOCHTER van Bernhard 
Schlink is vanaf 1 december verkrijgbaar.

Joy, een huisvrouw in het Amerika van de 
jaren zestig, kijkt uit naar het krijgen van 
haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt 
overschaduwd door het nieuws dat deze 
zwangerschap haar eigen leven in gevaar 
brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet 
willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’, 
een geheime groep vrouwen die onder 
leiding van de charismatische Virginia alles 
riskeert om vrouwen hun eigen keus te 
kunnen laten maken. De vrouwen redden 
hiermee Joys leven. Deze ingrijpende 
gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan 
om zelf ook andere vrouwen te helpen hun 
eigen lot te bepalen. CALL JANE is vanaf 8 
december te zien in de bioscoop.
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BLOG/FAJAHLOURENS

Cafeïne
Cafeïne stimuleert je centrale zenuwstelsel en beïnvloedt de stofwisseling in je 
spieren. Daarnaast heeft cafeïne ook invloed op onze gezondheid. Cafeïne bevat 
namelijk antioxidanten die goed zijn voor je weerstand. Bovenal stimuleert 
cafeïne de vetverbranding.

Guarana
Guarana is rijk aan antioxidanten die helpen het lichaam te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Het heeft ontstekingsremmende en 
antimicrobiële eigenschappen.

Groene thee
Groene thee zit bomvol polyfenolen, deze hebben 
verschillende positieve uitwerkingen in ons lichaam. 
Zo is door onderzoek aangetoond dat de catechisten in 
groene thee een antibiotische werking hebben. 

Creatine
We kennen creatine als het gaat om een energieboost voor 
de spieren. Creatine stimuleert ook de hersenfunctie en 
verbetert de prestaties.

Vitamine B3
Vitamine B3 is een wateroplosbare vitamine die deel uitmaakt van 
het vitamine B-complex.

Al met al genoeg redenen om tijdens deze feestmaand te starten 
met Slimming Powder.

Slimming Powder is een poeder dat jou helpt met afslanken, je energie geeft 
en je immuunsysteem versterkt. De samenstelling van Slimming Powder werkt 
synergetisch: dat betekent dat de ingrediënten elkaar complementeren en 
versterken daar waar nodig. Slimming Powder bestaat uit de volgende 
ingrediënten: 

Waarom zOU ik Slimming Powder gebruiken?
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Help het Ouderenfonds in de strijd 
tegen eenzaamheid onder ouderen.

Scan de QR-code en 
doneer nu

Als je iedereen 
ziet stralen, 

Even leek het erop dat 
Trudy Lekkerkerker (72) 

uit Woerden niet mee 
kon naar het stranduitje 
in Petten, waar ze zich 

zo op had verheugd. Ze 
liet het er niet bij zitten 

en zorgde ervoor dat 
ze alsnog kon gaan. En 
ze nam nog zes andere 

mensen mee!

Hartverwarmend
“Het was een heel bijzondere dag, voor mezelf maar ook 
voor de andere aanwezigen. De uitjes van het Ouderenfonds 
zijn altijd zo goed verzorgd. Met koffi e en een heerlijke 
lunch. De locaties zijn altijd prettig en de ontvangst is steeds 
hartverwarmend. Niets anders dan lof! In Petten was er ook 
muziek en hebben we gezongen, zo leuk. Mensen werden 
in speciale strandrolstoelen naar zee gereden, dat zorgde 
voor grote hilariteit. Als je iedereen ziet stralen, dat is toch 
geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

in Woerden aangemeld voor het stranduitje. 
“Helaas waren er meer aanmeldingen dan 
plekken en werd ik uitgeloot. Op de website van 

het Ouderenfonds zag ik dat je je ook rechtstreeks voor het 
uitje kon aanmelden, zelfs met meer mensen. Ik kon alleen 
niet autorijden, omdat ik aan mijn voet was geopereerd. 
Gelukkig kende ik iemand die wel wilde chauffeuren. Ik heb 
een aantal anderen gevraagd of ze ook meewilden. Samen 
hebben we de benzinekosten en het uitje voor onze chauffeur 
betaald. Zo konden we alsnog mee.”

‘In je eentje ga je niet, met het Ouderenfonds wel’
Ook Marry van ‘t Hoog (82) genoot van het stranduitje in 
Petten. “Ik ben slecht ter been en ga steeds verder achteruit. 
In huis red ik me met een rollator en ik heb een scootmobiel. 
Ik woon zeven hoog en moet bij de lift uitstappen, maar dat 
weerhoudt me er niet van om er toch op uit te gaan. Wel heb 
ik soms wat hulp nodig. Zo kan ik niet alleen naar het strand. 
Ik heb geen vervoer en kan met mijn scootmobiel niet over 
het zand rijden. Dankzij de BoodschappenPlusBus kan ik 
vanuit Woerden wel mee op stap, dat is ideaal.

Het Ouderenfonds had bij het uitje naar Petten voor speciale 
rolstoelen gezorgd, met dikke banden. Een van de andere 
deelnemers heeft me daarmee naar de zee gereden. Ik kreeg 
een enorme golf over me heen en was tot mijn borst toe 
nat, maar heb enorm van het uitje genoten. Ik vind het leuk 
om onder de mensen te zijn. In je eentje ga je niet, met het 
Ouderenfonds wel.”

Als je iedereen 
ziet stralen, dat is toch geweldig!’
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una propiedad? 

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee
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Géén punt achter 
rode link!

THEATER.NL

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

Tims voorliefde voor de Amerikaanse rockzanger 
ontstond al op jonge leeftijd en is sindsdien nooit 
meer gedoofd. In 2018 bracht de zanger in de 
Nederlandse theaters zelfs een speciaal eerbetoon 
aan The Boss. “Zijn muziek, persoonlijkheid en de 
energie die hij uitstraalt tijdens optredens, daar 
herken ik mijzelf in. Fans in binnen- en buitenland 
linken sinds deze tournee mijn muziek aan zijn 
muziek. Die vergelijking is onbeschrijfelijk”, vertelt 
Tim vol trots. 

MTV UNPLUGGED In zijn nieuwste theatershow 
dompelt hij samen met zijn band The Ivy League 
de bezoekers onder in de sfeer van MTV 
Unplugged. Tim: “De show is heel divers. Zo kom ik 
met mijn eerste zelfgeschreven liedje het podium 

Tim Akkerman draait al ruim twintig jaar mee in de Nederlandse muziekwereld en 
trekt dit jaar met zijn show Tim Akkerman & The Ivy League langs de theaters. De 
voormalig zanger van DI-RECT blikt in zijn voorstelling onder meer terug op zijn 

allereerste zelfgeschreven nummer en zijn idolatrie voor Bruce Springsteen. “Bruce is 
mijn inspirator en voorbeeld.” 

Tim Akkerman: 

‘Bruce Springsteen 
is mijn inspirator’

op, zing ik de mooiste nummers van de voorbije 
jaren en spelen de bandleden allemaal een ander 
instrument. Het is een mix van akoestische 
muzikaliteit, anekdotes en ontroerende verhalen.” 

THE IVY LEAGUE Sinds 2014 staat de band als 
Tim Akkerman & The Ivy League op de affi ches, 
maar geheel uniek bleek die naam niet te zijn. “Ik 
kwam een paar jaar geleden tot de ontdekking dat 
er al een band bestond met de naam The Ivy 
League. Een Engelse groep uit Londen uit de jaren 
zestig. Maar we hebben de bandnaam niet 
veranderd hoor”, sluit Tim met een knipoog af. 

Tim Akkerman & The Ivy League is tot en met 17 
december in de theaters te zien.
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NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt 
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten. 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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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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1. Carousel with Baies Scented Candle, € 108,- van dytpique www.skins.nl
2. Nudy Eyeshadow van SHAB, € 46,76 www.douglas.nl 

3. Fragrance Mist Limited Edition van Miglot, € 54,50 www.miglot.com
4. Dunhill Driven Eau de toilette vanaf € 70,- www.iciparisxl.nl
5. Sparks of Joy Lipstick van Catrice, € 4,99 www.catrice.eu  

6. Good Girl Collector Fantasy van Carolina Herrera, €  134,65 www.douglas.nl
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De feestelijkste cadeaus!

5

2

7. Karma of Hapiness Showergel van Darling Llama, € 6,99 www.etos.nl
8. Bath & Showergel Passion Fruit en Cocoa van Organic Shop, € 4,99 www.etos.nl
9. Bad- en Douchegel Creamy Shea Butterfl y van Treaclemoon, € 5,99 www.etos.nl 

10. Give a Pon Griekse pantoffels, € 49,95  www.giveapon.nl
11. Rouge Pur Couture The Bold van YSL, € 42,- www.ysl.com

12. Xmas 2022 Scented Candle Mon Beau Sapin van MAISON FRANCIS KURKDJIAN  € 65,- www.skins.nl

Wat gaan we elkaar dit jaar weer geven? 
Wij weten het wel! Voor jou de mooiste 
kerstcadeaus! 

8

11

BEAUTY/NEWS

10

7 9

De feestelijkste cadeaus!

12
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Vacature: Technisch 
Specialist / Eerste 
Autotechnicus

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

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar 
een Technisch Specialist / Eerste Autotechnicus.

Je werkt zelfstandig, gemotiveerd en gedreven

Je gaat graag de uitdaging aan met complexe (elektronische) storingen

Je bent representatief, in houding en gedrag

Je bent proactief, je ziet het werk en bent erop gericht klanten zo goed en 

zo snel mogelijk te helpen

Je bent een echte teamplayer

Je hebt géén 8-tot-5-mentaliteit

Ervaring in de VAG-Groep is een pre

Je bent in het bezit van rijbewijs B

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.

»
»
»
»
»
»»
»

»»»»»»

Nieuwsgierig naar 
wat wij te bieden 
hebben? Scan dan 
nu de QR-code

Nieuwe collectie 
en SALE

Wij
wensen

u hele fi jne
feestdagen en

een voorspoedig 2023
team
DIEN

DienFashionandMorewww.dienfashionandmore.nl  078 30 30 445

Hof van Holland 7, Zwijndrecht
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HET VERKEERDE CADEAU 
BESTAAT NIET 

In december worden wereldwijd de meeste cadeaus gegeven en gekregen. 
Cadeautjes krijgen is leuk, maar cadeautjes geven is eigenlijk nog veel leuker. Als 
jouw zoektocht naar het ideale cadeau geslaagd is en je dikke zoenen krijgt als 

bedankje, is je missie geslaagd.

MAAK ZELF IETS Kijk eens op Pinterest, zoek 
op ‘DIY’ of ‘zelf maken’ en laat je inspireren door 
talloze leuke zelfmaak-ideeën waarmee je iemand 
echt kunt verrassen.

IK HEB ALLES AL Wat geef je mensen die echt 
niets te wensen hebben, die alles al hebben of 
gewoon al oprecht blij zijn met je aanwezigheid op 
hun feestje? Een bos bloemen waarvan er nog tien 
meer in de bijkeuken staan? Een fl es wijn? Niet 
echt verrassend. Wat dacht je van tien kippen, vijf 
eenden, een koe, schoolboeken, een waterpomp of 
een groentetuintje? Een origineel cadeau waarmee 
je mensen in ontwikkelingslanden gegarandeerd 
helpt: www.oxfamnovib.nl

Hoe leuk het ook is om mensen te verrassen, 
het handigst is om gewoon even te vragen waar 
je iemand het meest blij mee maakt. Dat scheelt 
jou een hoop denkwerk en degene die het feestje 
geeft is altijd oprecht blij met jouw cadeau. 

GEEF EEN DAGJE WEG Een ervaring cadeau 
geven is een heel leuk idee. Er zijn talloze leuke 
bonnen te verkrijgenvoor een nachtje weg, een 
beautydag, een borrel & bite in een café, actieve 
uitjes en ga zo maar door. En… geef je een 
ervaring voor twee personen cadeau, dan is de 
kans bovendien groot dat je zelf mee mag! Wil 
je daar zeker van zijn, prik een datum met de 
ontvanger van je cadeau, plan dan in het geheim 
een gezellige dag en pik hem of haar op voor een 
‘surprise’ dagje weg. Want vergeet niet, gedeelde 
ervaringen zijn onbetaalbaar!

Omdat ik om je geef!

Meer tips om het perfecte cadeau te vinden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

BRUIST/LIFESTYLE
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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

Spijt van je tatoeage? 

De PICO laser is een laser 
geschikt voor diverse indicaties. 
Met maar liefst 3 golfl engtes 
kan de PICO laser vele kleuren 
tatoeages en permanente make-up 
verwijderen. De laser is wegens 
de drie golfl engtes ook geschikt 
om huidproblemen 

De nieuwste generatie op het gebied van tatoeage 
verwijdering, het verwijderen van permanente make-up, 
gepigmenteerde huidaandoeningen en huid verbeterende 
behandelingen. Met de Quanta Discovery PICO laser kunnen 
we op een veilige, effectieve en esthetische manier diverse 
indicaties verwijderen en behandelen.

zoals diepe acne littekens, grove 
poriën, huidverslapping, rimpels en 
pigmentvlekken te behandelen. Dit 
allemaal op een veilige en effectieve 
manier.

Wist je dat maar liefst 1 op de 5 
mensen spijt heeft van zijn/haar 
tatoeage? Gelukkig zijn wij in het bezit 
van de nieuwste PICO laser om jou 
hiervan af te helpen! Maar hoe werkt 
het precies?

Tijdens de behandeling met de PICO 
laser absorbeert de tatoeage inkt de 
energie van de laser, waardoor de 
inkt in kleinere deeltjes uiteenbreekt. 
Het immuunsysteem van ons lichaam 
voert deze deeltjes af, met als 
resultaat dat de tatoeage vervaagt en 
uiteindelijk geheel verdwijnt.

ACNEBEHANDELINGEN

CHEMISCHE PEELINGS

MICRODERMABRASIE

MICRONEEDLING SKINPEN

CAMOUFLAGETHERAPIE

PIGMENTBEHANDELINGEN

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

LITTEKENS

LASER ONTHAREN

VAATBEHANDELINGEN

SCHIMMELNAGELS

ELECTROCOAGULATIE

TATTOO VERWIJDEREN

Interesse? 
Raadpleeg de 

website of neem 
vrijblijvend
contact op!

Huid & Laserkliniek 
Dordrecht is lid van
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MARVEL R Electric
AL VANAF € 47.485

Adv. 1-1 Marvel R BRUIST.indd   1Adv. 1-1 Marvel R BRUIST.indd   1 07-11-2022   13:0907-11-2022   13:09
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HEY JIJ DAAR!

Nieuwsgierig?
Blader snel omAuto M. Bouman BV

Ohmweg 3, Alblasserdam
078 - 693 17 77

info@auto-bouman.nl
www.auto-bouman.nl

De Renault-specialist van de regio

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.

UW LOKALE 
RENAULT
SERVICE 

PUNT
ALBLASSERDAM
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zoekt jou!
Scan de QR-code

 voor alle vacatures.
Tevens franchisenemers

 gezocht. 

 Stellingmolen 428, Papendrecht      06-44674186      info@gerdisbalans.nl     
 coachgerdi      www.gerdisbalans.nl

Gerdi’s Balans
Voel je Fitter en Gezonder

Vanwege zeer ernstige knieproblemen 
nam ik in mei 2022 de beslissing om af te 
gaan vallen door middel van coaching via 
Gerdi’s Balans in Papendrecht.

Sinds ik bij Gerdi ben gestart, zijn er een 
aantal zaken drastisch veranderd in mijn 
leven. Ik ben inmiddels 13 kilo afgevallen 
waardoor ik geen knieprothese meer 
nodig heb, mijn bloedsuikerwaarden zijn 
bijna weer normaal en daardoor heb ik 
vier keer mijn diabetes-medicatie kunnen 
afbouwen. Afvallen is niet makkelijk, maar 
dankzij mijn motivatie, de produkten van 
Coach Nutrition en de goede coaching van 
Gerdi kan ik hier makkelijk mee door zodat ik 
mijn einddoel kan bereiken.

Ontbijt shake Fatburner Maaltijd repen
QR-code

voor meer info

Lees het onderwegverhaal van Rob

2023 wordt jouw jaar! 

En zodra ik mijn einddoel heb bereikt, 
dan zal ik daar blijven door middel van 
een gezonde leefstijl. Dit is de beste 
stap voor mezelf geweest in 2022!

Wil jij, net als Rob, gezonder, fi tter en 
slanker worden? Laat dan 2023 jouw 
jaar zijn en maak NU al je afspraak bij 
Gerdi. 

Fijne feestdagen en 

een gezond 2023! 
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Ampèrestraat 20  |  Alblasserdam  |  078-6914661

www.bochanenenzonen.nl

Hét adres voor 
onderhoud en reparatie airco’s!

MAAK NU EEN AFSPRAAK!

HOROSCOOP

December zal je verleiden
Ram 21-03/20-04
De Ram kan last krijgen van zware 
hoofdpijn of migraine. Probeer yoga of 
massage en ontspan.

Stier 21-04/20-05
Laat je meeslepen door de kerststemming 
en laat alle zorgen achter je. Je zult met 
vrienden genieten van vele wilde feesten.

Tweelingen 21-05/20-06
Voor Tweelingen zal het een maand van 
liefde en passie zijn. Neem een moment 
met je partner, alleen voor jezelf.

Kreeft 21-06/22-07
December maakt veel emoties in je los. In 
deze periode zal je gevoelig zijn, soms 
misschien zelfs overgevoelig. Probeer er 
het beste uit te halen. 

Leeuw 23-07/22-08
Je zal je richten op de voorbereidingen 
voor de feestdagen. Na lange tijd zul je je 
familie weer zien, dus besteed aandacht 
aan hen. Ze zullen je dankbaar zijn.

Maagd 23-08/22-09
Deze maand zal je eindelijk tijd hebben 
voor een creatieve activiteit, zoals 
schilderen of muziek, waarbij je je kun 
uiten en ontspannen. 

BOOGSCHUTTER
Denk er over 
om samen te 
ontspannen

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal zal hartelijk en gastvrij zijn. 
Je zult er van genieten dat je iemand 
gelukkig kan maken met de feestdagen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Laat alles wat je dwars zit los en breng 
gewoon een leuke tijd met je familie door. 
Kerstmis is de beste tijd om de banden 
met familie aan te halen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal niet in de stemming zijn voor 
familiebijeenkomsten. Denk er over om 
met je partner een ontspannende tijd door 
te brengen in een wellness of spa. 

Steenbok 22-12/20-01
Je bent in de kerststemming en wilt met 
familie en vrienden afspreken. Je zult je 
gelukkig voelen wanneer je veel aan 
anderen kunt geven. 

Waterman 21-01/19-02
Watermannen zullen genieten van rust en 
vreugde. Grotere familiebijeenkomsten zijn 
min of meer een plicht voor je. 

Vissen 20-02/20-03
Je zult in goede gezondheid verkeren, wat 
een gevolg zal zijn van je goede humeur. 
Gebruik het en houd je hoofd helder.

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in

De Langstraat 
Bruist?

Neem dan contact op en we komen 
graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

- Wham

Last Christmas
 I gave you my heart

- Mariah Carey

All I want for 
Christmas is you
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Dit gerecht wordt overal in Indonesië geserveerd. Met pepers als 
hoofdingrediënt. Rica betekent pepers in het Manadonees en dit recept 
komt uit Noord-Sulawesi, waar bijna alle gerechten met pepers worden 

bereid. Hoe heter hoe beter, zeggen ze daar.

INGREDIËNTEN
1 kg kipdrumsticks

1 citroen voor marinade
zonnebloemolie

250 gram lombok
1 grote ui

2 teentjes knofl ook
5 kemiri noten

duimpje gember
2 theelepels kurkuma

1 stuk citroengras
4 djeroek poeroet 

bladeren
1 kippenbouillon

1 glas water
snufje zout

BEREIDING
Was de kip, doe het sap van de citroen erbij en meng dit goed. Laat dit ongeveer 
10 minuten staan. 

Verwarm een scheutje olie in een pan en gril de kip aan beide kanten tot deze 
een beetje bruin wordt. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Haal dan de kip uit de 
pan. 

In dezelfde pan bak je de lombok, ui, knofl ook, kemiri en gember die al zijn 
fi jngestampt. Bak ze goed gaar. Vervolgens doe je de kurkuma, citroengras en de 
djeroek blaadjes erbij en bak deze nog ongeveer 5 minuten mee op laag vuur.

Voeg nu de gegrilde kip samen met de kippenbouillon en water toe en kook 
ongeveer 20 minuten met het deksel erop. Als laatste voeg je wat zout toe en 
kook je alles nog eens 5 minuten. Serveer de kipdrumsticks met warme rijst. 
Selamat makan!

6 PERSONEN  - 60 MINUTEN

Ayam rica-rica
Authentiek Indonesisch kipgerecht

BRUIST/RECEPT

Recept is van: Gladies Tanahatu-Ticoalu
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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 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op mooie 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 'feestdagen'.
De oplossing van vorige maand was denken.

PUZZELPAGINA het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek uniek. Michael 
Pilarczyk schreef een persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

wijn 
rood 
merlot 
lekker 

cheerful 
biologisch 
vegan
fles

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

YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor iedereen. 
Per verkochte fl es wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities 
in Afrika geschonken. Bovendien is 
de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

Maak kans op
 

Cheerful 
Merl   t

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 

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. H

et
 

ov
er

ge
bl

ev
en

 w
oo

rd
 is

 d
e 

op
lo

ss
in

g.
 V

ul
 v

oo
r 

1 
ja

nu
ar

i
de

 o
pl

os
si

ng
 in

 o
p 

on
ze

 s
it

e:
 w

w
w

.d
re

ch
ts

te
de

nb
ru

is
t.

nl
 

5150



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 

2023!


