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NIEUW VANAF AUGUSTUS 2019Art & Science BSO 

Is jouw kind creatief, technisch of graag bezig met vormgeving, design, 
expressie of fantasie? Dan is dit de BSO! 
Wĳ  bieden echt iets anders met een activiteitenaanbod waaraan kinderen 
dagelĳ ks vrĳ blĳ vend kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van 
muziek, zang, dans, theater, schilderen, boetseren, websites bouwen, nieu-
we dingen bedenken, proefjes, animatie fi lms maken en nog veel meer. Alle 
activiteiten aangeboden in samenwerking met vakbekwame professionals 
in daarvoor speciaal ingerichte ruimtes.  

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN 
ART & SCIENCE BSO ROSMALEN • WWW.GOUDVISJE.NL • 073 - 5221670

Is jouw kind creatief, technisch of graag bezig met vormgeving, design, Is jouw kind creatief, technisch of graag bezig met vormgeving, design, 
Hier wil jouw kind naar toe! 



Dorpsstraat 109 Rosmalen  |  073-8884411 

info@yolokappers.nl  |  www.yolokappers.nl

Y.O.L.O kapper Rosmalen is specialist  
in haar en kleur en is tevens 
gecertificeerd barber!

Wist u dat u bij een vervolgafspraak 
altijd 10% korting krijgt!

Naast specialisme in kleur hebben  
wij ook visagisten die je van een  
mooie bruids- of feest make-up  
kunnen voorzien. 

Summer is coming!
COLORS ARE MUSIC FOR THE EYES

BELLAPIERRE 
100% 

MINERALEN 
MAKE UP!
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

VOORWOORD/JUNI

Bruisende lezer,

Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer, de terrassen zitten voller en voller en, ligt het 
aan ons of worden ook de mensen zelf steeds vrolijker? Hier bij Bruist 
is dat in ieder geval wel zo!

En wat doe je in de zomer? Lekker naar buiten gaan! Optimaal 
genieten van alle mooie dagen. De ene keer heerlijk aan het water, de 
andere keer heb je misschien wel meer zin in een dagje stad. Waarom 
dan niet een keer naar Nijmegen? Een schitterende stad waar we je in 
dit magazine dan ook graag wat meer over vertellen. En het mooie is, 
deze stad ligt aan de Waal met z’n vele Waalstrandjes. Hier hoef je 
dus eigenlijk niet te kiezen tussen een dagje stad en een dagje aan 
het water, want Nijmegen biedt het beste van beide.

Mooie tips voor een dagje uit dus in deze nieuwste uitgave van Bruist, 
maar zeker ook tips voor het vinden van het leukste cadeautje voor 
Vaderdag. Want ook die dag staat weer op de agenda; om precies te 
zijn op 16 juni.

Nog meer? Yes! Ook deze maand bieden we je weer meer dan 
genoeg te lezen en vertellen bijzondere ondernemers als Glasatelier 
Liesbeth Kocken en Magneet Interieurs je over hun bedrijf. En de rest? 
Ontdek het vooral zelf...

Geniet van de zon en van Bruist!
Michael Thörig



VIERDAAGSE
Vanuit heel de wereld komen jaarlijks 

tienduizenden wandelaars naar Nijmegen
om vier dagen te wandelen in de Waalstad en 

haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen 
wandelen wacht de wandelaar een glorieuze 

intocht over de Via Gladiola om daarna het 
welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst

te nemen. De 103de Vierdaagse vindt 
dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli.

www.4daagse.nl

NIJMEGEN/BRUIST

Wandel vanuit de historische binnenstad richting de Waal om uit te 
waaien aan de waterkant of neer te ploffen op een van de terrassen. 

Vanaf DE WAALKADE wandel je zo het hooggelegen VALKHOFPARK 
in. Vanuit dit historische stadspark heb je een schitterend uitzicht over 

de iconische Waalbrug. Ook kun je er een kijkje nemen in de 
Valkhofkapel, het oudste stenen gebouw van Nederland (1030). Een 

ander mooi park in Nijmegen is het door Frank Boeijen bezongen 
KRONENBURGERPARK waar nog een gedeelte van de oude 

stadsmuur staat met de 30 meter hoge Kronenburgertoren uit 1425.

WAAI UIT LANGS DE WAAL

Eén van de oudste steden van  Nederland

INSPIREREND TREFPUNT
Wie de laatgotische Stevenskerk in 
het historische centrum van Nijmegen 
binnenstapt, raakt direct onder de 
indruk van het indrukwekkende 
lijnenspel in de architectuur en de 
bijzondere lichtval door de glas-in-
loodvensters. DE STEVENSKERK is 
ook een bijzondere locatie voor een 
congres, evenement, bijeenkomst of 
diner. De grote kerk is zowel geschikt 
voor grootschalige als intiemere 
ontvangsten. www.stevenskerk.nl

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, op Ibiza 
en in Marbella. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine uit 
in Nijmegen. DUS OOK HET 
MOOIE NIJMEGEN BRUIST!

Nijmegen

BEREIKBAARHEID
Nijmegen is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, dankzij de vele trein- en busverbindingen. 
Voor zowel auto’s als fi etsen beschikt het centrum 
over voldoende parkeerplaatsen en (gratis)
stallingmogelijkheden. Fietsers zitten sowieso goed 
in de 'fi etsstad van 2016', met al haar snelfi ets-
paden. Ook kun je een handige leenfi ets pakken.

SHOPPEN
In het oude stadscentrum kun 
je al slenterend de historische 
pareltjes spotten, maar je kunt 
er ook uitstekend shoppen in 
de LANGE HEZELSTRAAT, de 
oudste winkelstraat van Nederland. 
Naast de grote ketens vind je 
hier vooral exclusieve boetiekjes 
en leuke speciaalzaken.
www.hezelstraatnijmegen.nl
In DE MARIKENSTRAAT, de 
leukste winkelstraat gelegen in 
het hart van Nijmegen, is het 
zeer diverse aanbod van winkels 
verdeeld over maar liefst twee 
niveaus. Er worden ook regel-
matig bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Kortom: genoeg 
te beleven in de Marikenstraat!
www.marikenstraat.nl

In deze schitterende historische stad weten ze prima 
wat gezelligheid inhoudt! Of je nu voor cultuur, natuur, 

winkels of een hapje en drankje gaat, Nijmegen heeft voor 
ieder wat wils. Wandel vanuit de stad zo de natuur in 

of plof na een dagje shoppen neer op een van de vele 
terrassen. www.visitnijmegen.com

HARTING OPTIEK is een gezellige winkel in de Hertogstraat. Of
je nu voor een (zonne)bril, lenzen, oogzorg of iets anders komt: Harting 

Oogmode & Oogzorg geeft altijd advies op maat. www.hartingnijmegen.nl

Al meer dan 70 jaar lang is TIJSSEN MODE dé herenmodezaak 
in het centrum van Nijmegen. Hier vind je een ruime selectie kleding 
voor verschillende stijlen en gelegenheden. Ook online dé herenmode 

specialist. www.tijssenmode.nl

In MUSEUM HET VALKHOF duik je in het Romeinse 
verleden van Nijmegen, maar bekijk je ook moderne kunst. 

Het gloednieuwe museum DE BASTEI leert je alles over 
natuur en cultuur. En in het MUZIEUM ervaar je hoe het 
leven is als je blind of slechtziend bent. En zo kunnen we 

nog wel meer musea noemen! Daarnaast zijn er 
verschillende galeries en exposities te bezoeken.

www.visitnijmegen.com/overzicht/museum 

CULTUUR

Eén van de oudste steden van  Nederland

Nijmegen
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Zo hangt er bij mijn ouders het raam van mijn overgrootvader, 
gebrandschilderd glas-in-lood. Als kind verwonderde ik me over hoe dat 
gemaakt is. Glas verbindt onze familie. 
Twintig jaar geleden volgde ik mijn eerste workshop glas-in-lood en sinds 
mei 2017 run ik mijn eigen glasatelier aan huis. Alle glastechnieken vind ik 
fascinerend en heb ik in huis: je kunt in je eigen kleuren en vormen laten 
zien wie je bent en wat jou verbindt. Met je familie, met je huis. 

Glas-in-huis

Marterhage 17 Berlicum 
06-28512601

info@glasatelierliesbethkocken.nl 
www.glasatelierliesbethkocken.nl 

glasatelier liesbeth kocken 
glasatelier liesbeth kocken

Liesbeth Kocken

Jouw huis is meer dan een voordeur en een 
huisnummer. Het is jouw eigen plek. Jouw huis 
met de zon door het raam, de zon die door 
gekleurd glas heen alle hoekjes en lege plekken 
laat leven! 

Marterhage 17 Berlicum 



Tevens ook het adres voor
• restaureren van glas-in-loodramen 
• glas-in-lood in isolatieglas
• brandschilderen
• workshops

Glas-in-huis
Spreekt het je aan en zoek jij ook iets persoonlijks 
van glas? Neem contact met me op en we gaan 
samen op zoek naar jouw glas-in-huis.
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DESIGN THEE VOOR VADER
Theeën vertellen een bijzonder verhaal. Over exotische 

landen, waar theebladeren met de hand worden 
geplukt. Een delicaat proces, waarbij de plukker 

de kwaliteit van de thee grotendeels bepaalt. 
Arte & Zayne thee vanaf € 6,95.  www.artezayne.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak nu kans
op een overheerlijk 

vaderdagpakket. 

Dit complete pakket

wordt aangeboden door

Slijterij Prinsenbeek,

www.slijterijprinsenbeek.nl

Like dan de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Share de actie met je vrienden, zodat zij ook op de hoogte 

zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie 

#SlijterijPrinsenbeek naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

VaderdagTips voor
/LEZERSACTIE#1

op een overheerlijk 

www.slijterijprinsenbeek.nlwww.slijterijprinsenbeek.nl

Drink met mate.

SPORTIEF CRUISEN
De E-Lite van Union is een elektrische fi ets 

waardoor je met gemak een fl ink aantal kilometers 
kunt maken. Of je de fi ets nu gebruikt voor een 

rondje door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! 

Vanaf €1.999.  www.union.nl

Vaderdag
BIJ HOTEL DE LEIJHOF OISTERWIJK

Overnachting in een Comfort Room
Culinair 3 gangenmenu du chef

Luxueus ontbijt - Wifi  internet - Parkeren

€ 79,50 p.p.*
*excl. lokale heffi ngen. Op basis van minimaal 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

BRUISTDeal
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SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SadaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en Orange 
Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je SodaStream (bruis)
water een extra fruitige smaak te geven. Glazen fl es met SodaStream 

Flavors, € 4,99.  www.sodastream.nl/fl avours

Vaderdag
VOOR DE STIJLVOLLE MAN heeft Previa een 

exclusieve haarverzorgingslijn ontwikkeld die het haar en de 
hoofdhuid voedt, verzorgt en haaruitval tegengaat. Previa Man 

Energising Treatment Kit, € 37,95.  www.hairsuite.nl

SHOPPINGSHOPPING/NEWS

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

Like de Facebookpagina 
van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie!Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Sodastream naarprijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater 
zelf heerlijk bruiswater in 
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid 
bubbels bepalen (licht, 
medium of intens).

BRUISENDE SMAKEN 

Vaderdag
LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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

Maak kans op
twee vrijkaarten
voor Wonderfeel 
op vrijdag 19 juli.
Wonderfeel is een driedaags 
buitenfestival voor klassieke 
muziek op Landgoed Schaep 
en Burgh in 's-Graveland.
www.wonderfeel.nl
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Van Meeuwenstraat 16 5141 TE Rosmalen  I  06-288 654 88            www.zoetelievegerritje.net  I  organisatie@zoetelievegerritje.net

Kleinere 
groepen

Extra  
begeleiding 
per groep:

veel individue-
le aandacht 

DIT STAAT ER OP HET MENU VAN ZOETE LIEVE GERRITJE:

Bewuste verse 
voeding inclu-

sief avond 
maaltijd

Flexibele 
opvang-

mogelijk-
heden

Huiselijke 
sfeer,  

vertrouwde 
gezichten

Directe 
communicatie, 

korte lijntjes

Samen-
werken met 
deskundigen

Peuter-
arrangement 

inclusief 

Vaste  
oermoeders

Dagelijks 
erop uit

ZOETE LIEVE GERRITJE,
UNIEKE KINDEROPVANG VOOR IEDER KIND

MULTIDISCIPLINAIRE ONDERSTEUNING
Wanneer een kind een beetje extra zorg of aandacht nodig heeft, bieden we 
deze hulp in eigen huis. We werken hiervoor samen met deskundigen op 
onze locatie. Zij geven advies en begeleiden de kinderen in de vertrouwde 
omgeving van ons kinderdagverblijf.

Zoek je fijne kinderopvang voor je kindje? Bij Zoete lieve Gerritje in Rosmalen voelt 
jouw kleintje  zich al snel thuis! De kleine groepen stralen een warme sfeer uit 
door de huiselijke inrichting en vertrouwde gezichten. We gaan vaak naar buiten en 
ondernemen leuke activiteiten die afgestemd zijn op de behoeften van de kinderen.

IN SAMENWERKING MET

ERGOTHERAPIE - FYSIOTHERAPIE - LOGOPEDIE

181030_324x162_Advertentie_ZLG_Bruist.indd   1 30-10-18   17:40
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 11-03-19   11:47

Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l :  in fo@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Dat er grote behoefte in de omgeving was aan een dierencrematorium met een 
hoge servicegraad blijkt uit de reacties van onze klanten. Naast deze hoge 
servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke rol, wij hanteren namelijk 
vaste lage prijzen. Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun 
overleden huisdier te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het 
weekend en avonduren. 

Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers die zich meer dan 100% inzetten voor onze klanten. Hierdoor 
kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot deel van 
de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels veel 
ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ondanks dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft met een 
ander dierencrematorium, is het mogelijk om Dierencrematorium Memoria het 
transport, afscheid en crematie te laten verzorgen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u met veel liefde, 
persoonlijke aandacht en respect afscheid kan nemen van uw geliefde, 
overleden huisdier.  

7 Mei 2018 opende 
dierencrematorium Memoria 
haar deuren. We kunnen 
terugkijken op een goed 
eerste jaar. Klanten weten 
ons steeds beter te vinden. 
Wij bedanken hierbij ook 
onze klanten voor het 
vertrouwen in Dieren-
crematorium Memoria.

Ook bij uw 
dierenarts
Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAARBESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0



DITJES/DATJES

    Pssst... Het is al juni, maar dat blijft even tussen mei & juli.
 Liefde is te mooi om in een kast verborgen te houden.
  Elke minuut dat jij je druk maakt om het verleden,
      gaat af van de toekomst!
 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Koud afdouchen versnelt je stofwisseling, 
 stimuleert de bloedsomloop en voorkomt een duf gevoel.
       Hoe lang of kort je ook wandelt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank ligt!
    Mensen kunnen niet zonder muziek. Het zorgt voor ontspanning,
  opwinding, kippenvel, tranen en emoties.
   Wie een regenboog wil zien, moet eerst de regen trotseren.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
 Was de weg naar de sportschool maar net zo
  makkelijk als die naar de koelkast.
           Geloof niet alles wat je denkt.
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Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier en 
wordt gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels op plaatsen 
in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals bij de frons, het voorhoofd 
en rondom de ogen. Botox® vult dus niks op. Fillers zijn injectables op 
basis van hyaluronzuur, een lichaamseigen stof met als functie vocht 
vasthouden. Met fi llers kunnen lijntjes worden opgevuld, waardoor deze 
vervagen of verdwijnen. Het wordt ook gebruikt voor het herstel van 
volume, zoals de wangen, jukbeenderen en traangoten (wallen). Daarnaast 
kunnen bijvoorbeeld lippen worden verfraaid door deze wat extra volume 
te geven. 

Helaas zijn er in de media verschillende slechte voorbeelden van 
(overmatig) gebruik van Botox® en fi llers. Gelukkig kunt u ook behandeld 
worden zonder er ‘nep’ uit te zien. Ik streef ook niet naar rimpelloze 
gezichten zonder mimiek, maar juist om u een frisse uitstraling te geven 
en scherpe lijnen en schaduwen te verzachten. Een ander zal zeggen dat 
u er goed uitziet zonder te zien dat u behandeld bent.

Nieuwsgierig geworden en spreekt deze visie u aan? 
Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek.

Een natuurlijke look met

Botox® en fi llers,
Veel mensen denken dat de functie van botox en fi llers bij het 
verminderen van rimpels hetzelfde is. Niets is echter minder waar.

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF

 dat kan!

Bij Mooi Medisch Sportief 
kunt u terecht voor rimpelinspuitingen 

met botox of hyaluronzuur. Ook verzorgen 
wij anti-transpiratiebehandelingen, 

littekencorrecties en behandelingen tegen 
verschillende huidaandoeningen 

en migraineklachten.

Achterstraat 4 Helvoirt
06-17028131

info@mooimedischsportief-denbosch.nl 
www.mooimedischsportief.nl

“Als cosmetisch arts vind ik het een mooie 
uitdaging om uw natuurlijke schoonheid te 
benadrukken en u een frissere uitstraling 

te geven. Met subtiele veranderingen kun je 
al een groot effect bereiken, zonder dat uw 
omgeving doorheeft dat u ‘iets’ heeft laten 

doen. Gelukkig zien we dat het taboe op 
cosmetische ingrepen steeds meer verdwijnt 
en mensen de stap durven te zetten om eens 

langs te komen voor een advies.”

 Als u er goed uitziet, voelt u zich 
goed en straalt u dit ook uit.

Drs. Alice van der Linden
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Catelijnen 9 Rosmalen  |  088-1122200  |  www.farfallina.nl

GRATIS 

PARKEREN!

Vind je nooit je juiste cupmaat bij het winkelen? Dan kun je terecht bij Farfallina, 
met alle persoonlijke aandacht die je als vrouw verdient.

cupmaat 
C t/m KBadmode

2019

In badmode die goed past voel je je zelfverzekerd. 
Daarom heeft Farfallina de leukste en hipste 
series, speciaal voor grote cupmaten. 

Shop bij ons je favoriete badmode set van o.a. 
Freya, Panache, Cyell, Beachlife, Fantasie, Anita 
en Dresskini. Óok grote maten!
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BINNEN/BUITEN

 AGJE UIT
2 FESTIVALS
D

LUISTEREN EN LUIEREN 
OP WONDERFEEL
Wonderfeel is een driedaags buiten-
festival voor klassieke muziek met 
de ongedwongen sfeer van een 
popfestival. De zeven podia bieden 
voor elk wat wils: van Mozart tot 
Aart Strootman, van Rameau tot 
Pärt met lijntjes naar jazz, wereld-
en popmuziek. LIKE & SHARE 
LEZERSACTIE#2 EN WIN TWEE 
VRIJKAARTEN VOOR 19 JULI!
19, 20 en 21 juli in ’s-Graveland
www.wonderfeel.nl 

50 JAAR WOODSTOCK 
Kom 17 of 18 augustus naar het 
Goffertpark voor twee dagen vol 
Peace, Love & Music met 
gelouterde tributebands en -acts uit 
de hele wereld die een ode brengen 
aan hun helden: Janis Joplin, The 
Who, Jimi Hendrix, Santana, Joe 
Cocker en nog vele, vele anderen.
www.openluchttheaters.nl/
site/programma/50-jaar-woodstock

Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en 
jij de enige persoon bent die hun nummers 
kent? ‘Yesterday’ volgt het leven van een 
worstelende muzikant. Jack (Himesh Patel) 
komt erachter dat hij van de ene op de 
andere dag de enige persoon op aarde is die 
zich The Beatles kan herinneren. Met de 
kennis van al hun muziek is hij vervolgens 
relevanter dan ooit. Film van regisseur Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire) en scenario-
schrijver Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill). Verder met o.a. Lily James, Kate 
McKinnon en Ed Sheeran. YESTERDAY 
draait vanaf 27 juni in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
YESTERDAY

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl
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De zomer is in aantocht! Dan wil je 
natuurlijk fit en slank in je bikini of 
zwembroek richting strand of zwembad. 
Dus nu is het echt tijd voor actie! 

Kom weer in vorm met C9
Gebruik C9 om weer even back-to-basic te gaan. Of als startpunt van een gezondere 
levensstijl. Het resultaat na 9 dagen is de ultieme motivatie om door te zetten!
 
C9 is een makkelijk te volgen cleansingprogramma van 9 dagen
Het C9 pakket bevat aloë vera gel (keuze uit 3 smaken), proteïne shake (keuze uit  
2 smaken), uitgebalanceerde voedingssupplementen, een brochure met je 
voedingsschema, recepten, bewegingsadvies en praktische tips. 
De brochure leidt je door de 9 dagen. En maakt je bewust van eetpatronen en  
valkuilen. Bewustwording is de eerste stap richting blijvende verandering. Tijdens  
de 9 dagen geniet je van slanke recepten en kies je zelf je favoriete groenten en  
fruit uit de lijst in de brochure.

Bestel de C9 en ontvang een Smoothing Exfoliator cadeau (zolang de voorraad strekt)
De Smoothing Exfoliator is een milde gezichtspeeling en bevat aloë vera  
gecombineerd met milde bestanddelen zoals jojoba esters en duurzaam verkregen 
bamboe poeder. Deze ingrediënten helpen om dode huidcellen te verwijderen  
zonder de gevoelige gezichtshuid te beschadigen. 
 
Bel 06-51527282 voor meer informatie of je bestelling
Of ga naar www.3-vitaal.nl. 
 
Tot snel!      

Vitale groet, Manon

COLUMN/3 VITAAL

Vitaal betekent levenskrachtig; vol 
energie om te leven. Je bent vitaal 

als je fysiek, mentaal en 
emotioneel in balans bent. 

Graag help ik je naar een vitalere 
versie van jezelf.

Neem voor meer info of een 
afspraak contact met me op:

06-51527282
info@3-vitaal.nl
www.3vitaal.nl

Fit de zomer in!

Vo�� ��� �it����� 
��r�� v�� 
�	�l�
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1. Waterlover Sun Mist van Biotherm, € 37,50  www.douglas.nl
2. Face Spray Glowing Summer van Babor, € 24,90  www.babor.nl 

3. Terracotta Route des Indes Zonnepoeder & Blush van Guerlain, € 67,-  www.guerlain.nl  
4. Strandhoed van Comma, € 29,99  www.comma-store.eu 

 5. Broekje van Beachlife, € 29,95  www.beachlife.nl
6. Fake It van MÁDARA, € 27,-  www.drogisterijnet.nl

Beach5

3

6

1

4
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BEAUTY/NEWS

Het strandseizoen staat weer voor de deur! En of je nu wel of 
niet dicht bij zee woont of binnenkort een strandvakantie hebt 

gepland, we willen allemaal hetzelfde: onze huid optimaal 
beschermen, er absolutely fabulous uitzien en... zon natuurlijk!

7. Capital Soleil Hydraterende Bodymelk SPF 50+ van Vichy, € 27,50  www.vichy.nl
8. French Rivièra Eau de Toilette van Lancaster, € 44,90  www.douglas.nl

9. Slippers van Ipanema, € 16,99  www.ipanemashop.nl
10. Zonnecrème SPF 50+ van Zwitsal, € 18,99  www.zwitsal.nl 

11. Vernis a Lèvres WaterStain van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com 
12. Refreshing After Sun Gel of Balm van Clarins, € 31,- per stuk  www.clarins.nl

loversBeach
10
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Zuster Gertrudosingel 58 
Rosmalen
info@sylsclarity.nl  
www.sylsclarity.nl 

Faalangst: de angst niet aan verwachtingen 
van jezelf of van de ander te kunnen voldoen. 
Het wordt vaak zichtbaar wanneer kinderen 
naar school gaan, omdat daar “iets” van hen 
verwacht wordt. Faalangst is iets wat er 
ineens “lijkt” te zijn, maar zit vaak 
diepgeworteld in ons zonder dat we er 
bewust van zijn.

Het kan voortkomen uit de normen en waarden 
binnen het gezin. Kinderen zijn heel loyaal aan hun 
ouders en nemen van hen vaak onbewust dingen 
over. Hooggevoelig/hoogsensitief gaat vaak samen 
met faalangst.

Faal-
    angst

Wil je meer weten, 
neem gerust contact op 

06-22022060 of 
kijk op de website: 
www.sylsclarity.nl

Hielpijn 
bij kinderen
De oorzaak van hielpijn bij kinderen is vaak een 
ontsteking aan de groeischijf van het hielbeen die 
voorkomt bij jongeren die snel groeien. In de groeifase 
die kinderen doormaken, moet het hielbeen in 
verschillende richtingen groeien. De meest 
voorkomende symptomen zijn een zeurende pijn in de 
hiel, een lichte zwelling of mank lopen. 

Hoe behandelt een podotherapeut hielpijn bij 
kinderen? Een podotherapeut bepaalt of een 
schoenadvies of inlegzool in de  
schoenen nodig is. De oplossing 
is nodig tot het moment dat 
de groeischijf volgroeid is 
en de hiel de belasting 
kan dragen. 

www.makkelijklopen.nl

AFSPRAAK MAKEN? 
Neem contact op met 

Podotherapie 
Makkelijk Lopen: 
(073) 547 00 19

Hielpijn 
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Probeer daar 
maar eens 
af te blijven!

7 dagen in de week 
voor u geopend!

De Driesprong 7 - 8  Rosmalen
073 690 00 70

www.delekkerstevlaai.nl

Cappuccino, een gezellige plek om een overheerlijke cappuccino 
of een kopje koffie te drinken. 
Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Cappuccino 
werkt samen met Houwens Vlaai. Dat wil zeggen dat wij ook 
het adres zijn voor echte Limburgse vlaaien in meer dan 
30 verschillende soorten vlaaien, zoals aardbeienvlaai, 
brownievlaai en perenvlaai. Maar ook voor een supervers belegd 
broodje of zalige bonbons ben je hier aan het juiste adres.

Voor welke smaak je ook gaat... het wordt 
lastig om er van af te blijven!

vlaaien - gebak

taartjes - bonbons

broodjes - koffie
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PLAATS HIER 
UW EIGEN LOGO

Tip 
voor 

Vaderdag!



PLAATS HIER 
UW EIGEN LOGO

Achter de Driesprong 1
Rosmalen
073 - 521 88 71 



Inpakstress is bijna niet te voorkomen als je op vliegvakantie gaat. En nu je bij 
veel luchtvaartmaatschappijen moet betalen voor je koffers wordt het er niet 

gemakkelijker op. Het is meer dan ooit zaak om het aantal bagagekilo’s scherp in de 
gaten te houden. Tien tips voor het snel, effi ciënt en kreukvrij inpakken van je koffer.

1. LEG IN DE DAGEN VOOR VERTREK alvast dingen klaar 
die je mee wil nemen. Die fi jne jeans die net uit de 
wasmachine komt, een nieuwe fl es zonnecrème, een boek 
dat je echt wil lezen en zaken die echt niet vergeten mogen 
worden zoals een zonnebril en medicijnen.
2. CHECK BIJ HET HOTEL OF ER STRANDHANDDOEKEN 
beschikbaar zijn. Het is heerlijk om je neer te vleien op een 
lekkere grote handdoek, maar minder fi jn om die joekel in je 
koffer mee te moeten sjouwen.
3. VOUW TOPJES, BLOESJES, VESTJES en eventueel een 
trui maar één keer dubbel om kreukelen te voorkomen. 
Jurkjes en rokjes pak je als laatste in. Sla deze één keer 
dubbel en leg ze zo glad mogelijk bovenop.
4. BOEKEN, REISGIDSEN EN SCHOENEN gaan onderop in 
de koffer. Schoenen vul je op met sokken of opladers. Stop 
de schoenen eventueel in een schoenenzak of plastic zakje 
om je kleren niet vuil te maken.
5. NEEM JE ‘ZWARE’ KLEDIJ MEE op vakantie (bijvoorbeeld 
een jeans of wandelschoenen), trek die dan aan tijdens de 
reis. Dat scheelt veel gewicht in je koffer.

Inpakken
zonder
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NEEM ALTIJD 
EEN PLASTIC 
ZAK MEE 
VOOR DE 
VUILE WAS

6. WEEG DE KOFFER VOOR VERTREK. 
Teveel kilo’s is niet alleen duur, het is 
ook een stressfactor wanneer je op de 
luchthaven spullen moet overladen van 
koffer naar handbagage.
7. GAAT ER EEN STAPEL T-SHIRTS 
MEE? Rol deze dan op en leg ze op lege 
plekjes in de koffer, bijvoorbeeld aan de 
randen. Oprollen voorkomt kreuken en 
het scheelt veel ruimte. Ook ondergoed 
en badkleding leent zich goed voor het 
opvullen van loze ruimtes.
8. TOILETSPULLEN PAK JE ALS 
LAATSTE IN. Neem crèmes, shampoo 

et cetera mee in kleine reisfl esjes. Om het 
risico van lekken te voorkomen is het handig 
de dopjes af te plakken met tape.
9. MAAK EEN INPAKLIJST en vul deze na de 
vakantie aan met spullen die je achteraf toch 
gemist hebt. Gebruik die lijst bij alle vakanties. 
Zo ga je nooit meer met te veel óf te weinig op 
pad. Bewaar de lijst gewoon in je koffer.
10. BEHOED JEZELF VOOR OVERTOLLIGE, 
DURE BAGAGEKILO’S en neem alleen dat mee 
wat je echt nodig hebt. Bijvoorbeeld een paar 
leuke setjes voor ‘s avonds die je met elkaar kan 
combineren en maximaal drie paar schoenen. 
Slippers wegen trouwens vrijwel niets…

zonder stress

BRUIST/REIZEN



Voor de ‘prille-liefdes-op-zoek-naar-spanning’ maar ook 
voor de ‘doorgewinterde-ontdekkingsreizigers’. Dus voor 
alle avonturiers... Ik kom graag bij je langs om samen je 
ideale vakantie te vinden.  Tot snel, Miriam

TUI at Home
 Eén vertrouwd gezicht 
  24/7 bereikbaar
  De beste deals speciaal voor jou
  Met de garanties van TUI

 WWW.TUIATHOME.NL/MIRIAM-VANEEKELEN
Rosmalen  Tel. 06 46801543  miriam.van.eekelen@tui.nl

De beste deals speciaal voor jou

100%

100%

GOED VOOR

HET HAAR

GOED VOOR

DE NATUUR

=

100%

GOED VOOR

HET HAAR

00%

=Je leert vele praktische vaardigheden en 
theorie komt aan bod, voor kinderen en 
volwassenen. Héél zinvol en bruikbaar voor 
de rest van je leven! 

Heb je interesse? Neem dan 

contact op via 06 37654544 

of info@sabinemasseert.nl 

Helster 8 Berlicum 
www.sabinemasseert.nl 

Zin in een workshop of 

cursus bij Sabine masseert? 



Locaties in Vught en Maren-Kessel. 

Afvallen – Bewegen – Behandelen  
met LijfStijling
Kom in actie en bel voor een  
gratis adviesgesprek met  
Annemiek van der Voort: 06-20299616

U kunt bij ons terecht voor:
• Afvallen
• Bewegen (met EMS)
• Behandelen (o.m. LPG endermologie)
• Schoonheid (o.m. LPG endermolift)

Het is bijna vakantie! Kom snel in actie! 

Kom NU in beweging en bel  
Annemiek van der Voort op 06-20299616  
voor een gratis kennismakingsgesprek.   
Je krijgt bij ons een eerlijk advies.

Voel je welkom bij LijfStijling!
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Like ons op 
www.facebook.com/RosmalenBruist

Weidestraat 12 Rosmalen  |  073 521 2409
www.jovi-toys.nl  |  info@jovi-toys.nl

Verrassend grote
speelgoed

speciaalzaak
met de betere merken speelgoed!

speciaalzaak
mDe 

grootste 
in de 
regio!

KOMWONEN MAKELAARS  Rosmalen  |  073-3035334
info@kom-wonen.nl  |  www.kom-wonen.nl

 Rosmalen  |  073-3035334
 www.kom-wonen.nl

WONING VAN DE MAAND 

SPIREALAAN 55 ROSMALEN

KOM WONEN in dit mooie hoekhuis 
met drie ruime slaapkamers, een  
extra grote zolderruimte, alles  
gelegen op een ruim hoekperceel.
Woonoppervlakte: 135 m2

Inhoud: 495 m3

Vraagprijs: € 359.000,- kk



Sportstudio Share-Fit -  Akkerstraat 34  -  073-6898654
www.share-fi t.nl - 5391 BB Nuland - info@share-fi t.nl

Hallo, graag stel ik me even voor. Ik ben Jari en werkzaam 
als personal trainer en all-rounder bij Sportstudio Share-Fit.
Het is mijn passie om mensen te helpen met het bereiken van 
hun persoonlijke doel. Dit hoeft niet alleen te gaan over afvallen 
maar ook bijvoorbeeld voor toename van uw spiermassa of het 
verbeteren van uw conditie. 

Ben jij op zoek naar professionele coaching en advies op het 
gebied van voeding en training? En wil je meer weten over 
onze personal training pakketten kom dan langs voor een gratis 
vrijblijvend informatiegesprek.

Ik help je graag verder met je lichamelijke doelstelling!

Share Fit
er raa    lan         in o are nl    www.share-fit.nl

hun persoonlijke doel. Dit hoeft niet alleen te gaan over afvallen 
maar ook bijvoorbeeld voor toename van uw spiermassa of het 

KOM LANGS 
VOOR EEN 

VRIJBLIJVEND 
INFORMATIE-

GESPREK.



LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

Mooie, verzorgdevoeten
• Rosmalen • Groote Wielen 
• Empel • Berlicum • Geffen 
• Vinkel • Nuland

www.belle-vie.nl

073 - 521 07 64Zwanger? Kom naar Belle Vie!
Het krijgen van een baby is een hele speciale gebeurtenis in 
je leven. Zwanger zijn is een leuke en spannende, maar soms 
ook een emotionele periode. Tijdens de zwangerschap willen 
wij je begeleiden en voorbereiden op de periode dat je baby 
geboren gaat worden. 

verloskundigenpraktijkbellevie

Hij is 
binnen!

DE 100% 
NATUURLIJKE 

LIP BALM!

Lisa Robbins

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 
nagelstudionailit@gmail.com
06-39211983  |      nagelstudionailit 

Lisa RobbinsLisa Robbins

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 

Femke's Groente en Fruit 
Molenhoekpassage 9 Rosmalen
073-5230170
FB: Femke’s Groente en Fruit

Sinds vorige maand is Femke's 
Groente & Fruit gestart met 
vegetarische producten. 
Denk hierbij aan linzenburgers, 
bietenburgers, vegetarische 
saucijzen of vegetarische 
shaslicks. Pof daar een gevulde 
aardappel met roomkaas of een 
gevulde portobello bij en  
jij bent helemaal BBQ ready!
Kom snel langs in de winkel 
om jouw smaakvolle 
(vegetarische) maaltijd samen 
te stellen.

VEGETARISCH



LOOKING/GOOD

Zijn jouw voeten al mooi voor slippers? Maak ze nu klaar om die dichte schoenen 
of laarzen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

VERWIJDER NAGELLAK  Zitten er nog restjes 
nagellak op je teennagels? Verwijder die eerst.

NEEM EEN VOETENBADJE  Vul een teiltje met 
lauwwarm water. Doe er een scheutje olie bij en laat je 
voeten 10 minuten weken. Scrub je voeten daarna. 
Vergeet je hielen en enkels niet.

VERWIJDER EELT  Door het voetenbad is je eelt 
zachter en kun je het makkelijker verwijderen. Dat doe 
je met een voetvijl of een puimsteen. Zorg dat je niet te 
veel verwijdert, dat kan pijnlijk zijn met lopen.

NAGELS KNIPPEN  Knip of vijl je nagels recht af om 
ingegroeide teennagels te voorkomen. 

SMEER JE VOETEN IN  Gebruik een dikke laag 
crème. Smeer je voeten het liefst ‘s avonds in en trek 
daarna katoenen sokken aan zodat de crème (heel de 
nacht) goed kan intrekken.

NAGELS LAKKEN EN BIJHOUDEN  Mooi: subtiel 
pastel, een Franse manicure of een zomerse knalkleur. 
Een vrolijk kleurtje op je nagels zorgt ervoor dat je 
voeten er vrolijk en verzorgd uitzien.

Mooie, verzorgdevoeten
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Voor de allerlekkerste to go hapjes:
koffie | ijskoffie | thee | smoothies |

vers belegde broodjes | worstenbroodjes | 
tosti's | wraps | panini's | donuts | wafels |  

chocola | snoep | room softijs

Dorpsstraat 38a Rosmalen | 073-3035657 
 info@bajtz.nl | www.bajtz.nl 

 follow us on Facebook and Instagram

DORPSSTRAAT 50D - ROSMALEN  |  T. 073-5223560  |  MAIL@NEXTPLUS.NL  |  WWW.NEXTPLUS.NL

NEXT ROSMALEN

DAMESMODE VOOR 
EEN MAATJE MEER
Next + is een dameskledingzaak voor de modebewuste, moderne 
vrouw met een maatje meer. We voeren maat 42 tot en met 60. 
Mocht u speciale wensen hebben, komen wij hier graag aan 
tegemoet.

See you NEXT time!See you NEXT time!

Rompertweg 7, Rosmalen  |  06 34628576  
www.trimsalon-hetgoudenpootje.nl

HOND MET ZOMERCOUPE? 
U BLIJ, 
UW HOND BLIJ! 
Verstand van alle soorten vachten.Verstand van alle soorten vachten.



WWW.VDDONKGROUP.NL
WWW.QONNECTA.NL

TEL: 073-5210555

WAT KAN DIT BETEKENEN VOOR U? 
Vaste telefonie is grotendeels overgegaan naar bellen via internet (VOIP), 
maar op dit moment maken veel bedrijven voor bellen, pinnen en 
internetten nog gebruik van ISDN. Om bereikbaar te blijven is het belangrijk 
dat er tijdig een overstap wordt gemaakt naar VOIP. Dit is eenvoudig te 
realiseren, zonder grote fysieke aanpassingen door te voeren. Van der 
Donk Group werkt hiervoor samen met een aanbieder van 
telecomdiensten genaamd Qonnecta. 

Deze samenwerking stelt ons in staat om moderne telecomoplossingen op 
maat te bieden. Wanneer u kiest voor vaste en/of mobiele telefonie van 
Qonnecta, kiest u voor optimale bereikbaarheid en maximale flexibiliteit. 
Het bellen via internet is bovendien kostenbesparend.

VAN DER DONK GROUP VERZORGT I.S.M. QONNECTA
� Een snelle en betrouwbare internetverbinding
� Een telefooncentrale (in de Cloud)
� Vast-Mobiel integratie
� E-fax-mogelijkheden 
� Een probleemloze aansluiting
� Optimale serviceverlening

KPN stopt 
met ISDN

De ouderwetse vaste 
telefoonlijn verdwijnt als

 KPN per 1 september 2019 
stopt met de traditionele 

telefoondiensten ISDN. De 
modernisering van deze 

diensten is reeds gestart.
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Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. 
Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook kek uit moet 

zien, dient die bril in de eerste plaats om je ogen te 
beschermen tegen de uv-stralen van de zon. 
Waar moet je allemaal rekening mee houden

bij de aanschaf van een goede zonnebril?
We helpen je graag met wat tips.

DOOR HET DRAGEN 
VAN EEN ZONNEBRIL 
VERMINDER JE DE KANS 
OP KRAAIENPOOTJES 
ROND JE OGEN

Hello sunshine
TIP 1
Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede zonnebril 
heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het opschrift 100% 
UV-bescherming. Check dit voor je een bril koopt.

TIP 2
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het passen 
van een nieuwe zonnebril dus op dat deze breed 
genoeg is om ook de huid rond je ogen voldoende te 
beschermen. Dit verkleint de kans op huidveroudering.

TIP 3
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte genomen.’ 
Misschien wel de belangrijkste tip voordat je een zonnebril 
gaat uitzoeken: laat je ogen opmeten. Wanneer je je ogen 
hebt laten opmeten, kan de opticien bepalen of je voldoende 
hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je juist een zonnebril 
op sterkte nodig hebt. 

Voor de kidsIn welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje met uv-fi lter.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen niet alleen mooi 

zijn, maar ook nog een reden hebben?

Gele glazen: verscherpen het zicht.

Bruine glazen: zorgen dat het zonlicht minder verblindend is.

Grijze glazen: verminderen de felheid van het licht.

Groene glazen: beperken de verblinding door de zon 

en fi lteren een deel van het blauwe licht.

Roze glazen: zorgen voor een uitstekend contrast. 

Daarnaast staat een roze zonnebril natuurlijk geweldig

op een festival!

BRUIST/TIPS
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Hello sunshine
TIP 1
Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede zonnebril 
heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het opschrift 100% 
UV-bescherming. Check dit voor je een bril koopt.

TIP 2
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het passen 
van een nieuwe zonnebril dus op dat deze breed 
genoeg is om ook de huid rond je ogen voldoende te 
beschermen. Dit verkleint de kans op huidveroudering.

TIP 3
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte genomen.’ 
Misschien wel de belangrijkste tip voordat je een zonnebril 
gaat uitzoeken: laat je ogen opmeten. Wanneer je je ogen 
hebt laten opmeten, kan de opticien bepalen of je voldoende 
hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je juist een zonnebril 
op sterkte nodig hebt. 

Voor de kidsIn welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje met uv-fi lter.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen niet alleen mooi 

zijn, maar ook nog een reden hebben?

Gele glazen: verscherpen het zicht.

Bruine glazen: zorgen dat het zonlicht minder verblindend is.

Grijze glazen: verminderen de felheid van het licht.

Groene glazen: beperken de verblinding door de zon 

en fi lteren een deel van het blauwe licht.

Roze glazen: zorgen voor een uitstekend contrast. 

Daarnaast staat een roze zonnebril natuurlijk geweldig

op een festival!

BRUIST/TIPS
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Welcom bij Nuij
Helftheuvelpassage 264
5224 AR ’s-Hertogenbosch
073 623 47 78
denbosch@welcombijnuij.nl

Welcom bij Nuij
De Driesprong 31A
5241 TJ Rosmalen
073 521 07 98
rosmalen@welcombijnuij.nl

dé onafhankelijke 
telecomspecialist

BREED 
ASSORTIMENT

EN EEN 
GOEDE SERVICE

Boetiek Gaya  |  Schoolstraat 14 Rosmalen  |  073-6897723  |  info@boetiekgaya.nl  |  www.boetiekgaya.nl

ModeModeModeModeModeModeModeModeModeModeMode VOOR IEDERE 
VROUW

Onze merken: Aventures des Toiles - Elsewhere
Le Pep - Maloka - Masai - Nör - Sani Blu - Simclan

Vetono - Zeitlos - Zilch

Basic: Anna Montana - Kunert - Slippely

U kunt bij ons 
terecht voor 
maat 34 t/m 48. 



073-5221670  |  info@goudvisje.nl  |  www.goudvisje.nl

PEDAGOGISCHE COLUMN/HELGA VAN SOELEN PEDAGOGISCH COACH VAN KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE 

Hoor je het jezelf of anderen wel eens zeggen? Maar kan je kind ziek worden als het zijn jas niet 
aantrekt? Heeft kleding iets te maken met ziek worden? 

We kunnen niet ziek worden van kou. Een griep of verkoudheid loop je op door een 
virus. Je bent wel vatbaarder voor een virus als je onderkoelt bent, want dan heeft 

jouw lichaam alle energie nodig om weer warm te worden. Dus goede kleding is 
met name belangrijk om jouw lichaamstemperatuur op pijl te houden.

Kinderen zijn op een bepaalde leeftijd goed in staat om zelf te 
beslissen of ze het koud hebben. Voetbal je zelf wel eens een 

potje mee? Dan herken je vast dat als je actief bezig bent je 
het inderdaad best warm kan krijgen en dus snel je jas uit 
doet, ook wanneer je het eerst nog best koud vond buiten. 
Als je gestopt bent en er komt een fris windje voorbij, dan 
doe je je jas weer aan. 

Laat de kinderen ook ervaren hoe het is en help ze 
herinneren om hun jas aan te trekken als ze het koud 

krijgen, ‘doe je je jas weer aan als je het koud krijgt?’ 

Doe je wel je jas aan? 
Anders word je ziek!” 

Het is lente! In de ochtend is het koud buiten, er staat een frisse wind maar 
vanmiddag wordt het wel 18 graden… De kinderen spelen lekker buiten en 
zijn volop in beweging, ze rennen, klimmen en ravotten. Dit alles gaat net  
wat gemakkelijker met je jas uit! En al snel gaan alle jassen uit, zo ook die  
van jouw kind. 
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Bruidswerk
persoonlijk, 

verrassend en creatief

06 133 56 232 
bloembymarjan@gmail.com 
www.bloem-by-marjan.nl

  Ultieme 
   persoonlijke touch

Cronenakker 1  Nuland  |  073-5324724  |  www.schoonheidssalonanne.nl

ZOMER 
AANBIEDING 
In juni en juli bij aankoop  

van night-elixer ontvangt u  
een gratis dag-/nachtcrème 

cadeau! 

Matrix aanbieding:  
bij aankoop van crème  

+ serum, ontvangt u een  
masker cadeau! 

NIEUW:
OP ONZE SITE 

KUNT U ONLINE 
UW AFSPRAAK 

INPLANNEN

In juni en juli bij aankoop 
van night-elixer ontvangt u 
een gratis dag-/nachtcrème 

cadeau! 

Matrix aanbieding:
bij aankoop van crème 

+ serum, ontvangt u een 
masker cadeau! 



Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

Van heinde en verre  Tandarts Steenbergen 
heeft een goede naam als het gaat om de esthetische 
tandheelkunde. “Mensen komen hiervoor van heinde 
en verre naar onze praktijk. Vroeger was dit alleen 
weggelegd voor rijke mensen, maar dat is allang niet 
meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen we een 
gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium In Tilburg zijn er 6 behandel-
kamers, in Oss 10. Beide vestigingen beschikken 
over een eigen laboratorium. “Dit heeft als groot 
voordeel dat we niets op hoeven te sturen. Alle 
kronen, bruggen en protheses worden in huis 
gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de 
technicus aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso 
wordt gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. 
moderne röntgenapparaten met 3D scanner) om 
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein “We zijn een grote 
praktijk maar je hebt in principe altijd dezelfde 
tandarts. Het contact met onze patiënten is dan ook 
heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo veel 

mogelijk te ontzorgen. Na toestemming 
vragen we alle relevante informatie op 
bij verschillende partijen. Met een 
softwareprogramma kunnen we 
bovendien inzichtelijk maken hoe 
mensen verzekerd zijn en hoeveel geld 
ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe 
heb je binnen 2 weken een afspraak. 
Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. “We 
besteden volop aandacht en tijd aan 
onze patiënten.”

Voor eenmooie glimlach
“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”,
aldus praktijk-manager Miranda Janssen. “Bijna 
alles kunnen we zelf doen. Alleen voor operatieve 
ingrepen moeten onze patiënten naar het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld de kaakchirurg.”

“We willen onze patiënten
  zoveel mogelijk ontzorgen”

 Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? Neem 
dan eens contact op of kijk op 
onze website voor meer informatie: 
www.tandarts-steenbergen.nl .

  Ultieme 
   persoonlijke touch
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Ram 21-03/20-04
In juni zul je alles uit je tenen moeten halen. 
Vergeet echter niet dat deze periode slechts 
tijdelijk is. Daarnaast kun je rekenen op steun 
van je partner of je naaste familie. 

Stier 21-04/20-05
Een verliefdheid zal, samen met andere 
factoren, een groot effect hebben op je 
gemoedstoestand. Je moet geen mensen 
over het hoofd zien vanwege je partner. 
 
Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen krijgen eindelijk de langverwachte 
positieve energie in hun carrière. Obstakels 
worden gemakkelijk overwonnen en je zult 
positieve energie om je heen uitstralen.

Kreeft 21-06/22-07
Je laat iedereen om je heen een glimlach 
zien, maar van binnen voel jij je niet zo goed. 
Zeg wat je dwars zit. Een actieve vakantie zal 
de beste manier van ontspanning voor je zijn.

Leeuw 23-07/22-08
Plan een feestje. Je hebt al lange tijd 
gesmacht naar wat plezier en wat nog 
belangrijker is, dit is een geweldige kans om 
vrienden te ontmoeten.

Maagd 23-08/22-09
De Maagd zal in juni de vakantie moeten 
vergeten. Je kunt grote dingen op je werk 
verwachten. Wees niet bang om te claimen 
wat van jou is. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je had al een tijdje niet de mogelijkheid om 
je hele familie te bezoeken. Toon wat initiatief 
en organiseer een reünie. Ontspan en neem 
wat rust. Lees een boek of kijk een fi lm.

Schorpioen 23-10/22-11
Defi nieer de grenzen in je relatie, wat goed is 
en wat niet. Op die manier kun je veel 
toekomstige problemen voorkomen, hoewel 
dit gesprek niet erg aangenaam zal zijn.  
 
Boogschutter 23-11/21-12
In juni zal de Boogschutter fl oreren, vooral 
op het gebied van relaties, dus je kunt met 
vertrouwen plannen voor de toekomst 
maken. Houd je ogen wijd open.

Steenbok 22-12/20-01
Je kunt uitkijken naar een sterke gezondheid 
en vitaliteit in juni. Voel jij je toch wat minder, 
probeer dan te ontspannen en te mediteren. 
Probeer niet te koppig te zijn.

Waterman 21-01/19-02
Er breekt een stabiele en vreedzame periode 
aan. Daarom is deze tijd geschikt voor
langetermijnplanning. Je kunt je bijvoorbeeld 
richten op andere huisvestingskansen. 

Vissen 20-02/20-03 
Als je denkt dat je teveel werk hebt, moet je 
prioriteiten stellen of volgens een schema 
werken. Draag ook zorg voor je gezondheid.
Je hebt vooral wat meer slaap nodig.

Tweelingen
Je zult 

positieve 
energie om 

je heen 
uitstralen.

HOROSCOOP

Uw Hondenleven – By Jehnna
Schout van Ranststraat 2 Den Bosch
info@byjehnna.nl  |  www.byjehnna.nl

Alles voor 
een goed 
hondenleven!

By Jehnna is het bedrijf van Jehnna Deems, 
gediplomeerd voedingsdeskundige voor honden en geeft 
voedingsadviezen op maat. 
Daarnaast verkoopt zij ook voeding en lekkere gedroogde 
snacks voor uw viervoeter.
Uw bestelling kan verzonden worden via de pakketdienst, 
gratis aan huis worden bezorgd in Den Bosch en 
Rosmalen op de vrijdagmiddag met haar eigen 
bezorgroute of u kunt uw bestelling afhalen op afspraak.

Bent u op zoek naar natuurlijke snacks of ander voer 
voor uw hond? Is uw hond een slechte eter? Maak een 
afspraak via de e-mail en kom wat proefmonsters 
ophalen!

Jehnna

Uw Hondenleven – By Jehnna
Onsz Gereij 

Kruisstraat 38 Rosmalen  |  073-8887816 
info@onszgereij.nl  |  www.onszgereij.nl

Kijk voor de laatste nieuwtjes op de  
Facebookpagina van Onsz Gereij

Kwaliteit en gastvrijheid staan hoog in het vaandel bij 
Onsz Gereij waar de Brabantse gezelligheid hoogtij 
viert. De keukenbrigade zorgt met veel creativiteit voor 
heerlijke gerechten, terwijl het bedienend personeel de 
gasten met een grote glimlach van dienst is. Iedere 
maand is er een ander maandgerecht voor € 14,50, kijk 
op Facebook voor het gerecht van deze maand.  
Een tafeltje reserveren kan via Bookdinners.nl of  
via info@onszgereij.nl.

Gastvrij
    genieten 



Ram 21-03/20-04
In juni zul je alles uit je tenen moeten halen. 
Vergeet echter niet dat deze periode slechts 
tijdelijk is. Daarnaast kun je rekenen op steun 
van je partner of je naaste familie. 

Stier 21-04/20-05
Een verliefdheid zal, samen met andere 
factoren, een groot effect hebben op je 
gemoedstoestand. Je moet geen mensen 
over het hoofd zien vanwege je partner. 
 
Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen krijgen eindelijk de langverwachte 
positieve energie in hun carrière. Obstakels 
worden gemakkelijk overwonnen en je zult 
positieve energie om je heen uitstralen.

Kreeft 21-06/22-07
Je laat iedereen om je heen een glimlach 
zien, maar van binnen voel jij je niet zo goed. 
Zeg wat je dwars zit. Een actieve vakantie zal 
de beste manier van ontspanning voor je zijn.

Leeuw 23-07/22-08
Plan een feestje. Je hebt al lange tijd 
gesmacht naar wat plezier en wat nog 
belangrijker is, dit is een geweldige kans om 
vrienden te ontmoeten.

Maagd 23-08/22-09
De Maagd zal in juni de vakantie moeten 
vergeten. Je kunt grote dingen op je werk 
verwachten. Wees niet bang om te claimen 
wat van jou is. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je had al een tijdje niet de mogelijkheid om 
je hele familie te bezoeken. Toon wat initiatief 
en organiseer een reünie. Ontspan en neem 
wat rust. Lees een boek of kijk een fi lm.

Schorpioen 23-10/22-11
Defi nieer de grenzen in je relatie, wat goed is 
en wat niet. Op die manier kun je veel 
toekomstige problemen voorkomen, hoewel 
dit gesprek niet erg aangenaam zal zijn.  
 
Boogschutter 23-11/21-12
In juni zal de Boogschutter fl oreren, vooral 
op het gebied van relaties, dus je kunt met 
vertrouwen plannen voor de toekomst 
maken. Houd je ogen wijd open.

Steenbok 22-12/20-01
Je kunt uitkijken naar een sterke gezondheid 
en vitaliteit in juni. Voel jij je toch wat minder, 
probeer dan te ontspannen en te mediteren. 
Probeer niet te koppig te zijn.

Waterman 21-01/19-02
Er breekt een stabiele en vreedzame periode 
aan. Daarom is deze tijd geschikt voor
langetermijnplanning. Je kunt je bijvoorbeeld 
richten op andere huisvestingskansen. 

Vissen 20-02/20-03 
Als je denkt dat je teveel werk hebt, moet je 
prioriteiten stellen of volgens een schema 
werken. Draag ook zorg voor je gezondheid.
Je hebt vooral wat meer slaap nodig.

Tweelingen
Je zult 

positieve 
energie om 

je heen 
uitstralen.

HOROSCOOP
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Wij zijn Frank en Bo van den Nieuwendijk, 
vader en dochter. Wij houden niet van 
standaard dingen, daarom leek het ons een 
mooi idee om grafmonumenten te maken die 
niet iedereen levert en persoonlijk zijn. 
Daarom ook onze naam: Personal Wish. 

Wij van Personal Wish zijn ook gespecialiseerd in het 
maken van urnen. Deze urnen worden helemaal op maat 
gemaakt en uitgevoerd aan de hand van wat u wenst. 
Hoe mooi is het dat uw dierbare een plekje heeft in uw 
huis? Door bijvoorbeeld een urn met een waxinelichtje te 
combineren word de urn een meer dagelijks begrip in uw 
leven. Hoe mooi is het dat uw dierbare een plekje heeft 
in uw huis? 

06-18180103 (Bo)  |  06-40235582 (Frank)
www.personalwish.nl 
info@personalwish.nl

06-18180103 (Bo)  |  06-40235582 (Frank)06-18180103 (Bo)  |  06-40235582 (Frank)06-18180103 (Bo)  |  06-40235582 (Frank)

LENTESPECIAL! BB Cream met SPF 30 of SPF 50  
NU MET 15% KORTING!

Deken van Roestellaan 27  
Rosmalen  |  06-42202976
estetiq.beauty@gmail.com
      Estetiq Beauty by Esther

06-18180103 (Bo)  |  06-40235582 (Frank)06-18180103 (Bo)  |  06-40235582 (Frank)

Deken van Roestellaan 27  
Rosmalen  |  
estetiq.beauty@gmail.com
      Estetiq Beauty by Esther

Deken van Roestellaan 27  
Rosmalen  |  
estetiq.beauty@gmail.com
      Estetiq Beauty by Esther      Estetiq Beauty by Esther

Deken van Roestellaan 27  Deken van Roestellaan 27  

Wist u dat 
zonbeschermings-
factoren na 2 uur 
uitgewerkt zijn en  het dan herhaalt moet 

worden voor 
optimale bescherming.

Alissi Brontë Sun Intolerance SPF 50 Body Cream
Body cream met een spf 50. Voor gevoelige huiden die 
snel reageren op zonlicht. Tegen huidveroudering en de 
schadelijke invloeden van de zon.

Actieve ingrediënten:
• Zinkoxide (natuurlijke filter)
• UVA en UVB filters

USP’s:
• Voor de zongevoelige huid
• SPF 50
• Body cream
• Gaat zonne-allergie tegen
•  Oogcreme met SPF 50 en dagcreme SPF 50  

met de zelfde eigenschappen



Bij Lokz in Berlicum kun je al lang niet 
meer alleen terecht voor het knippen 
van je haar. Nee, Lokz is veel meer dan 
een kapsalon. 

Lokz is niet alleen gespecialiseerd in haar, 
ook wenkbrauwen zijn een groot onderdeel 
van de salon. Er wordt geëpileerd met touw 
en geverfd met henna. Door middel van 
epileren met touw blijven de wenkbrauwen 
langer in model. Wil je nog meer perfectie 
in je brow? Denk er eens over na om ze te 
laten verven met henna of een stapje 
verder, misschien is permanent make-up 
wat voor jou.
 

Meer dan alleenHaar
Wat Lokz nog anders dan anders maakt is 
dat de boutique ook onderdeel is van de 
salon. Hier verkopen we onder andere 
leuke kleding, sieraden, tassen, schoenen 
en meer. Het wachten tijdens een verfin-
werktijd hoeft dus ook niet saai te zijn.

Kom zeker eens langs of maak een afspraak.

TIP: Op woensdag is het ‘kinderknipdag’ 
voor €14,50 per persoon.

Lokz Kappers  |  Boutique
Kerkwijk 9 Berlicum | 073-6896791
info@lokz.nl | www.lokz.nl 
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl



Waar u als klant voorop staat!

Vierde Morgendreef 10 Den Bosch | 073 641 6612 
www.zichtenzo.com



ijdlijn istorie agneet

19 4
et huidige pand wordt gesloopt  een 

nieuw pand wordt ge ouwd op de hoek 
aardwijksestraat. e jongste zoon van 
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De medewerkers
van Magneet

De familie Klerx loopt als een rode draad 
door 100 jaar Magneet heen. Anders kun je 
het geen familiebedrijf noemen natuurlijk. 
Maar om dag in dag uit een krachtige 
onderneming te blijven heb je goede 
mensen nodig. 

Vakmensen op locatie, kenners en experts 
op de winkelvloer. Daarom stelt Magneet 
Interieurs graag haar eigen mensen aan  
u voor. Van verkoopadviseurs, stoffeerder
tot ateliermedewerkers.

Hier de medewerkers die hun bijdrage 
leveren aan de succesformule van  
dit Waalwijkse bedrijf. 

Interieur adviseur (Leerling) Stoffeerder

Interieur adviseur

Interieur verzorgster

Medewerker 
atelier

Medewerker atelier

Medewerker atelier

Administratief medewerker

Allround 
woningstoffeerder

Allround woningstoffeerder

100 jaar Magneet Interieurs 
in Waalwijk

Een aanvankelijk kleine textielzaak uit Baardwijk, die uitgroeide tot toonaangevende 
naam in de Grotestraat (Waalwijk-centrum), op het gebied van meubels, slapen en wo-
ningstoffering. Dat is Magneet Interieurs in het kort. In 2019 bestaat dit familiebedrijf 
100 jaar en de 4e generatie Klerx (Camiel) leidt op gepassioneerde wijze ‘zijn’ zaak. Vol 
overtuiging en gesteund door familie en personeel zal ‘De Magneet’ zich dit jaar van 
een feestelijke kant laten zien. En u kunt meelezen én genieten van diverse acties en 
cadeaus die deze onderneming prijsgeeft.

De geschiedenis van Magneet  
Interieurs samengevat 
Het ondernemersverhaal begint in 
1919, als Harry Klerx met zijn vrouw 
het textielwinkeltje overneemt van 
zijn tantes, aan de Loeffstraat. Heel 
bescheiden wordt er textiel aan de man 
gebracht, ook gordijnen, en later wordt 
de collectie met woningtextiel uitgebreid. 
Denk aan kokosmatten en zeil/vinyl, heel 
herkenbaar voor die tijd.

In 1934 opent Harry een nieuw pand (nog 
steeds in Baardwijk, op de hoek Baard-
wijksestraat) en de onderneming groeit. 
Er worden meubelen en bedden aan het 
assortiment toegevoegd. In oorlogstijd 
houdt de onderneming, inmiddels bekend 
als De Magneet, stand en door een ge-
brek aan vervoersmiddelen bezorgt zoon 
Jacques de aangekochte producten per 
bakfiets. Oprichter Harry overleed in april 
1952, dan 59 jaar. 

In maart 1956 opent zoon Jacques het 
pand in Grotestraat 313, waaruit hij da-
mes-, kinder- en babykleding verkoopt, 
evenals lingerie en wandel/kinderwagens. 
De afdeling woontextiel verhuist later 
mee. De meubelafdeling blijft dan nog 
even in Baardwijk… 

In 1968 koopt Magneet het pand aan de 
Grotestraat 331, vlakbij het centrum. 
Vanuit de tuin bouwt het bedrijf zich in 
de loop der jaren in fases uit tot aan de 
straatkant. Het nevenpand wordt aange-
kocht, gesloopt en aangebouwd. Jacques’ 
zoon Rens is dan al even werkzaam bij 
zijn vader. Rens neemt in 1978 Magneet 
over. Jacques overlijdt in 1983, op 65-ja-
rige leeftijd. In 1986 volgt wederom een 
uitbreiding en dat is de vorm die we anno 
2019 kennen als het huidige gebouw van 
Magneet Interieurs. 

De 4e generatie, Camiel Klerx, staat nu 
aan het roer van dit mooie familiebedrijf 
met een evenzo mooie historie. En vader 
Rens? Die helpt zo af en toe nog mee. Dat 
is betrokkenheid!

19
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van kleding voor jong en oud. ater 
volgen woningte tiel en meu els.

19 2
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*Prijzen exclusief bezorgen en monteren

Het complete assortiment en 
de diensten van Magneet 

Anno 2019 heeft Magneet Interieurs een 
veelzijdig en eigentijds aanbod. Een mo-
derne woonwinkel, tot stand gekomen 
door vakkundigheid en kennis van zaken. 
Magneet mag zich met recht een specia-
list noemen op het gebied van wonen, sla-
pen, raamdecoratie en vloeren. Ondanks 
dat er genoeg concurrentie in de Lang-
straat is, in deze branche, kan Camiel Klerx 
zich onderscheiden door onder meer een 
evenwichtig assortiment, levering volgens 
afspraak en betrouwbare leveranciers. 
Vakwerk maakt het plaatje compleet. 

Magneet heeft zich de afgelopen jaren 
verzekerd van samenwerkingen met ge-
renommeerde namen als Desso, Luxaflex, 
Topform en Auping. “We blijven opletten 
en streven naar modernisering. Geregeld 
bezoeken we beurzen en luisteren naar 
signalen van klanten in de showroom. Op 
basis daarvan passen we ons assortiment 
aan en geven we nieuwe fabrikanten mo-
gelijkheden. Iedere vraag/opmerking is 
voor ons een kans om te investeren in een 
nieuwe klant en dus de toekomst.”

Honderd jaar ervaring heeft  
ertoe geleid dat anno 2019  
Magneet Interieurs een 
uitgebalanceerde collectie biedt 
voor een brede doelgroep.

Hierbij geldt te allen tijde: maatwerk. “Het 
begint bij de keuze voor een product. Dat 
is de basis. Vervolgens kijken we naar ui-
terlijk vertoon, wat aansluit bij persoonlij-
ke wensen, en of het op locatie technisch 
inpasbaar is. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Of klanten nu kiezen 
voor de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van domotica, of juist handmatig hun 
raambekleding willen bedienen, om maar 
eens een voorbeeld te noemen.” 

Ondernemerschap zit in het bloed 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
nieuwe generatie de zaak overneemt. 
Toch was Camiel Klerx (als 4e generatie) al 
vroeg in de winkel te vinden. In de werk-
plaats raakte hij als scholier al in de ban 
van hout, kunststof en andere materialen. 
Camiel was bedreven in het maken van 
maquettes. “Hij was altijd aan het knutse-
len,” herinnert vader Rens Klerx zich. 

“Het vak heb ik aangeleerd door vooral 
veel te doen. Meelopen met de jongens in 
de buitendienst, het adviseren van klan-

ten in de winkel maar ook bij de mensen 
thuis. Sinds 2004 ben ik officieel in dienst 
gekomen. Het vertrouwen dat mijn vader 
en de vorige generaties hebben opge-
bouwd, wil ik in de huidige tijd bevestigen 
en meer dan waarmaken,” stelt Camiel op 
zijn beurt. 

Een goede mond-tot-mondreclame, een 
eeuw lang ervaring en het vermogen om 
klanten en hun wensen altijd voorop te 
stellen (in alle duidelijkheid) zijn de facto-
ren die Magneet Interieurs aan een gezon-
de toekomst helpen. 

“Aan ons de taak om altijd scherp te blij-
ven en niet te verzaken. Dat doen we door 
continu kennis op te doen over meubel-, 
slaap- of decoratietrends enerzijds, maar 
bovenal door ons te verplaatsen in klan-
ten. Hoe kunnen we iemand helpen en 
wat past daarbij?” 
Wederom een argument om met zeker-
heid vast te stellen dat Magneet in Waal-
wijk en ver daarbuiten ‘ontzorgt’. 

2019
Het familiebedrijf is 

100 jaar jong! 

2009
Camiel neemt officieel 
Magneet Interieurs 
over.

2004
Camiel (zoon van Rens) 
helpt zijn ouders mee als 
werknemer.

Het complete assortiment: 
www.magneetinterieurs.nl 

Of kom zelf kijken op
Grotestraat 331 - 5142 CA Waalwijk

T 0416-333017
E info@magneetinterieurs.nl
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renommeerde namen als Desso, Luxaflex, 
Topform en Auping. “We blijven opletten 
en streven naar modernisering. Geregeld 
bezoeken we beurzen en luisteren naar 
signalen van klanten in de showroom. Op 
basis daarvan passen we ons assortiment 
aan en geven we nieuwe fabrikanten mo-
gelijkheden. Iedere vraag/opmerking is 
voor ons een kans om te investeren in een 
nieuwe klant en dus de toekomst.”

Honderd jaar ervaring heeft  
ertoe geleid dat anno 2019  
Magneet Interieurs een 
uitgebalanceerde collectie biedt 
voor een brede doelgroep.

Hierbij geldt te allen tijde: maatwerk. “Het 
begint bij de keuze voor een product. Dat 
is de basis. Vervolgens kijken we naar ui-
terlijk vertoon, wat aansluit bij persoonlij-
ke wensen, en of het op locatie technisch 
inpasbaar is. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Of klanten nu kiezen 
voor de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van domotica, of juist handmatig hun 
raambekleding willen bedienen, om maar 
eens een voorbeeld te noemen.” 

Ondernemerschap zit in het bloed 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
nieuwe generatie de zaak overneemt. 
Toch was Camiel Klerx (als 4e generatie) al 
vroeg in de winkel te vinden. In de werk-
plaats raakte hij als scholier al in de ban 
van hout, kunststof en andere materialen. 
Camiel was bedreven in het maken van 
maquettes. “Hij was altijd aan het knutse-
len,” herinnert vader Rens Klerx zich. 

“Het vak heb ik aangeleerd door vooral 
veel te doen. Meelopen met de jongens in 
de buitendienst, het adviseren van klan-

ten in de winkel maar ook bij de mensen 
thuis. Sinds 2004 ben ik officieel in dienst 
gekomen. Het vertrouwen dat mijn vader 
en de vorige generaties hebben opge-
bouwd, wil ik in de huidige tijd bevestigen 
en meer dan waarmaken,” stelt Camiel op 
zijn beurt. 

Een goede mond-tot-mondreclame, een 
eeuw lang ervaring en het vermogen om 
klanten en hun wensen altijd voorop te 
stellen (in alle duidelijkheid) zijn de facto-
ren die Magneet Interieurs aan een gezon-
de toekomst helpen. 

“Aan ons de taak om altijd scherp te blij-
ven en niet te verzaken. Dat doen we door 
continu kennis op te doen over meubel-, 
slaap- of decoratietrends enerzijds, maar 
bovenal door ons te verplaatsen in klan-
ten. Hoe kunnen we iemand helpen en 
wat past daarbij?” 
Wederom een argument om met zeker-
heid vast te stellen dat Magneet in Waal-
wijk en ver daarbuiten ‘ontzorgt’. 

2019
Het familiebedrijf is 

100 jaar jong! 

2009
Camiel neemt officieel 
Magneet Interieurs 
over.

2004
Camiel (zoon van Rens) 
helpt zijn ouders mee als 
werknemer.

Het complete assortiment: 
www.magneetinterieurs.nl 

Of kom zelf kijken op
Grotestraat 331 - 5142 CA Waalwijk

T 0416-333017
E info@magneetinterieurs.nl

Wij vieren 100 jaar
        Magneet Interieurs met

Ledikant Mondeo
incl. 2 nachtkastjes

180x200cm

€795
voor

van €1585,-

Nox Boxspring Modena elektrisch
incl. matrassen Exellor

180x210cm

€3690
voor

van €7380,-

Nox Boxspring Genova elektrisch
incl. matrassen Exellor

180x210cm

€3835
voor

van €7665,-

Nox Boxspring Torino incl. voetbord en
2 nachtkastjes incl. matrassen Exellor

180x210cm

€3555
voor

van €7110,-

A-sleep Boxspring cognac elektrisch
incl. matrassen Hybride

180x200cm

€1798
voor

van €3595,-

Ubica Boxspring elektrisch
incl. Geltex 6 matrassen

180x200cm

€1966
voor

van €3929,-
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et huidige pand wordt gesloopt  een 

nieuw pand wordt ge ouwd op de hoek 
aardwijksestraat. e jongste zoon van 
arr  arr  jr.  legt de eerste steen. 

1929
In septem er wordt de 
collectie uitge reid met 
een woningte tiel  en 
meu elafdeling. 

1919
arr  ler  neemt de 

te tielwinkel over van zijn 
tantes in de oeffstraat  

aardwijk. 
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De medewerkers
van Magneet

De familie Klerx loopt als een rode draad 
door 100 jaar Magneet heen. Anders kun je 
het geen familiebedrijf noemen natuurlijk. 
Maar om dag in dag uit een krachtige 
onderneming te blijven heb je goede 
mensen nodig. 

Vakmensen op locatie, kenners en experts 
op de winkelvloer. Daarom stelt Magneet 
Interieurs graag haar eigen mensen aan  
u voor. Van verkoopadviseurs, stoffeerder
tot ateliermedewerkers.

Hier de medewerkers die hun bijdrage 
leveren aan de succesformule van  
dit Waalwijkse bedrijf. 

Interieur adviseur (Leerling) Stoffeerder

Interieur adviseur

Interieur verzorgster

Medewerker 
atelier

Medewerker atelier

Medewerker atelier

Administratief medewerker

Allround 
woningstoffeerder

Allround woningstoffeerder

100 jaar Magneet Interieurs 
in Waalwijk

Een aanvankelijk kleine textielzaak uit Baardwijk, die uitgroeide tot toonaangevende 
naam in de Grotestraat (Waalwijk-centrum), op het gebied van meubels, slapen en wo-
ningstoffering. Dat is Magneet Interieurs in het kort. In 2019 bestaat dit familiebedrijf 
100 jaar en de 4e generatie Klerx (Camiel) leidt op gepassioneerde wijze ‘zijn’ zaak. Vol 
overtuiging en gesteund door familie en personeel zal ‘De Magneet’ zich dit jaar van 
een feestelijke kant laten zien. En u kunt meelezen én genieten van diverse acties en 
cadeaus die deze onderneming prijsgeeft.

De geschiedenis van Magneet  
Interieurs samengevat 
Het ondernemersverhaal begint in 
1919, als Harry Klerx met zijn vrouw 
het textielwinkeltje overneemt van 
zijn tantes, aan de Loeffstraat. Heel 
bescheiden wordt er textiel aan de man 
gebracht, ook gordijnen, en later wordt 
de collectie met woningtextiel uitgebreid. 
Denk aan kokosmatten en zeil/vinyl, heel 
herkenbaar voor die tijd.

In 1934 opent Harry een nieuw pand (nog 
steeds in Baardwijk, op de hoek Baard-
wijksestraat) en de onderneming groeit. 
Er worden meubelen en bedden aan het 
assortiment toegevoegd. In oorlogstijd 
houdt de onderneming, inmiddels bekend 
als De Magneet, stand en door een ge-
brek aan vervoersmiddelen bezorgt zoon 
Jacques de aangekochte producten per 
bakfiets. Oprichter Harry overleed in april 
1952, dan 59 jaar. 

In maart 1956 opent zoon Jacques het 
pand in Grotestraat 313, waaruit hij da-
mes-, kinder- en babykleding verkoopt, 
evenals lingerie en wandel/kinderwagens. 
De afdeling woontextiel verhuist later 
mee. De meubelafdeling blijft dan nog 
even in Baardwijk… 

In 1968 koopt Magneet het pand aan de 
Grotestraat 331, vlakbij het centrum. 
Vanuit de tuin bouwt het bedrijf zich in 
de loop der jaren in fases uit tot aan de 
straatkant. Het nevenpand wordt aange-
kocht, gesloopt en aangebouwd. Jacques’ 
zoon Rens is dan al even werkzaam bij 
zijn vader. Rens neemt in 1978 Magneet 
over. Jacques overlijdt in 1983, op 65-ja-
rige leeftijd. In 1986 volgt wederom een 
uitbreiding en dat is de vorm die we anno 
2019 kennen als het huidige gebouw van 
Magneet Interieurs. 

De 4e generatie, Camiel Klerx, staat nu 
aan het roer van dit mooie familiebedrijf 
met een evenzo mooie historie. En vader 
Rens? Die helpt zo af en toe nog mee. Dat 
is betrokkenheid!

19
en nieuw pand wordt ge ouwd  

aan de rotestraat  voor de verkoop 
van kleding voor jong en oud. ater 
volgen woningte tiel en meu els.

19 2
arr  overlijdt  zonen 
arr  jr. en ac( ues) 

zetten de zaak voort. 

19
et nieuwe pand 

geopend.
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Het complete assortiment en 
de diensten van Magneet 

Anno 2019 heeft Magneet Interieurs een 
veelzijdig en eigentijds aanbod. Een mo-
derne woonwinkel, tot stand gekomen 
door vakkundigheid en kennis van zaken. 
Magneet mag zich met recht een specia-
list noemen op het gebied van wonen, sla-
pen, raamdecoratie en vloeren. Ondanks 
dat er genoeg concurrentie in de Lang-
straat is, in deze branche, kan Camiel Klerx 
zich onderscheiden door onder meer een 
evenwichtig assortiment, levering volgens 
afspraak en betrouwbare leveranciers. 
Vakwerk maakt het plaatje compleet. 

Magneet heeft zich de afgelopen jaren 
verzekerd van samenwerkingen met ge-
renommeerde namen als Desso, Luxaflex, 
Topform en Auping. “We blijven opletten 
en streven naar modernisering. Geregeld 
bezoeken we beurzen en luisteren naar 
signalen van klanten in de showroom. Op 
basis daarvan passen we ons assortiment 
aan en geven we nieuwe fabrikanten mo-
gelijkheden. Iedere vraag/opmerking is 
voor ons een kans om te investeren in een 
nieuwe klant en dus de toekomst.”

Honderd jaar ervaring heeft  
ertoe geleid dat anno 2019  
Magneet Interieurs een 
uitgebalanceerde collectie biedt 
voor een brede doelgroep.

Hierbij geldt te allen tijde: maatwerk. “Het 
begint bij de keuze voor een product. Dat 
is de basis. Vervolgens kijken we naar ui-
terlijk vertoon, wat aansluit bij persoonlij-
ke wensen, en of het op locatie technisch 
inpasbaar is. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Of klanten nu kiezen 
voor de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van domotica, of juist handmatig hun 
raambekleding willen bedienen, om maar 
eens een voorbeeld te noemen.” 

Ondernemerschap zit in het bloed 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
nieuwe generatie de zaak overneemt. 
Toch was Camiel Klerx (als 4e generatie) al 
vroeg in de winkel te vinden. In de werk-
plaats raakte hij als scholier al in de ban 
van hout, kunststof en andere materialen. 
Camiel was bedreven in het maken van 
maquettes. “Hij was altijd aan het knutse-
len,” herinnert vader Rens Klerx zich. 

“Het vak heb ik aangeleerd door vooral 
veel te doen. Meelopen met de jongens in 
de buitendienst, het adviseren van klan-

ten in de winkel maar ook bij de mensen 
thuis. Sinds 2004 ben ik officieel in dienst 
gekomen. Het vertrouwen dat mijn vader 
en de vorige generaties hebben opge-
bouwd, wil ik in de huidige tijd bevestigen 
en meer dan waarmaken,” stelt Camiel op 
zijn beurt. 

Een goede mond-tot-mondreclame, een 
eeuw lang ervaring en het vermogen om 
klanten en hun wensen altijd voorop te 
stellen (in alle duidelijkheid) zijn de facto-
ren die Magneet Interieurs aan een gezon-
de toekomst helpen. 

“Aan ons de taak om altijd scherp te blij-
ven en niet te verzaken. Dat doen we door 
continu kennis op te doen over meubel-, 
slaap- of decoratietrends enerzijds, maar 
bovenal door ons te verplaatsen in klan-
ten. Hoe kunnen we iemand helpen en 
wat past daarbij?” 
Wederom een argument om met zeker-
heid vast te stellen dat Magneet in Waal-
wijk en ver daarbuiten ‘ontzorgt’. 
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Topform en Auping. “We blijven opletten 
en streven naar modernisering. Geregeld 
bezoeken we beurzen en luisteren naar 
signalen van klanten in de showroom. Op 
basis daarvan passen we ons assortiment 
aan en geven we nieuwe fabrikanten mo-
gelijkheden. Iedere vraag/opmerking is 
voor ons een kans om te investeren in een 
nieuwe klant en dus de toekomst.”

Honderd jaar ervaring heeft  
ertoe geleid dat anno 2019  
Magneet Interieurs een 
uitgebalanceerde collectie biedt 
voor een brede doelgroep.

Hierbij geldt te allen tijde: maatwerk. “Het 
begint bij de keuze voor een product. Dat 
is de basis. Vervolgens kijken we naar ui-
terlijk vertoon, wat aansluit bij persoonlij-
ke wensen, en of het op locatie technisch 
inpasbaar is. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Of klanten nu kiezen 
voor de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van domotica, of juist handmatig hun 
raambekleding willen bedienen, om maar 
eens een voorbeeld te noemen.” 

Ondernemerschap zit in het bloed 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
nieuwe generatie de zaak overneemt. 
Toch was Camiel Klerx (als 4e generatie) al 
vroeg in de winkel te vinden. In de werk-
plaats raakte hij als scholier al in de ban 
van hout, kunststof en andere materialen. 
Camiel was bedreven in het maken van 
maquettes. “Hij was altijd aan het knutse-
len,” herinnert vader Rens Klerx zich. 

“Het vak heb ik aangeleerd door vooral 
veel te doen. Meelopen met de jongens in 
de buitendienst, het adviseren van klan-

ten in de winkel maar ook bij de mensen 
thuis. Sinds 2004 ben ik officieel in dienst 
gekomen. Het vertrouwen dat mijn vader 
en de vorige generaties hebben opge-
bouwd, wil ik in de huidige tijd bevestigen 
en meer dan waarmaken,” stelt Camiel op 
zijn beurt. 

Een goede mond-tot-mondreclame, een 
eeuw lang ervaring en het vermogen om 
klanten en hun wensen altijd voorop te 
stellen (in alle duidelijkheid) zijn de facto-
ren die Magneet Interieurs aan een gezon-
de toekomst helpen. 

“Aan ons de taak om altijd scherp te blij-
ven en niet te verzaken. Dat doen we door 
continu kennis op te doen over meubel-, 
slaap- of decoratietrends enerzijds, maar 
bovenal door ons te verplaatsen in klan-
ten. Hoe kunnen we iemand helpen en 
wat past daarbij?” 
Wederom een argument om met zeker-
heid vast te stellen dat Magneet in Waal-
wijk en ver daarbuiten ‘ontzorgt’. 

2019
Het familiebedrijf is 

100 jaar jong! 

2009
Camiel neemt officieel 
Magneet Interieurs 
over.

2004
Camiel (zoon van Rens) 
helpt zijn ouders mee als 
werknemer.

Het complete assortiment: 
www.magneetinterieurs.nl 

Of kom zelf kijken op
Grotestraat 331 - 5142 CA Waalwijk

T 0416-333017
E info@magneetinterieurs.nl

Wij vieren 100 jaar
        Magneet Interieurs met        Magneet Interieurs        Magneet Interieurs        Magneet Interieurs met met met

50% KORTING
op onze boxsprings 

           en ledikanten uit de showroom
M-Line Multimotion elektrisch 
incl. Slow Motion matrassen

180x200cm

€3143
voor

van €6286,-

Ubica Besomranding + hoofdbord
incl. elektrische bodems en matrassen

€1627
voor

van €3253,-

Ubica Boxspring vlak
incl. Geltex 4 matrassen

180x200cm

€1199
voor

van €2399,-
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19 4
et huidige pand wordt gesloopt  een 

nieuw pand wordt ge ouwd op de hoek 
aardwijksestraat. e jongste zoon van 
arr  arr  jr.  legt de eerste steen. 

1929
In septem er wordt de 
collectie uitge reid met 
een woningte tiel  en 
meu elafdeling. 

1919
arr  ler  neemt de 

te tielwinkel over van zijn 
tantes in de oeffstraat  

aardwijk. 

Rob 

Ilse

Gerard

Corine

Micha Marco

Jolanda

Jorina

Riny

Carlo

De medewerkers
van Magneet

De familie Klerx loopt als een rode draad 
door 100 jaar Magneet heen. Anders kun je 
het geen familiebedrijf noemen natuurlijk. 
Maar om dag in dag uit een krachtige 
onderneming te blijven heb je goede 
mensen nodig. 

Vakmensen op locatie, kenners en experts 
op de winkelvloer. Daarom stelt Magneet 
Interieurs graag haar eigen mensen aan  
u voor. Van verkoopadviseurs, stoffeerder
tot ateliermedewerkers.

Hier de medewerkers die hun bijdrage 
leveren aan de succesformule van  
dit Waalwijkse bedrijf. 

Interieur adviseur (Leerling) Stoffeerder

Interieur adviseur

Interieur verzorgster

Medewerker 
atelier

Medewerker atelier

Medewerker atelier

Administratief medewerker

Allround 
woningstoffeerder

Allround woningstoffeerder

100 jaar Magneet Interieurs 
in Waalwijk

Een aanvankelijk kleine textielzaak uit Baardwijk, die uitgroeide tot toonaangevende 
naam in de Grotestraat (Waalwijk-centrum), op het gebied van meubels, slapen en wo-
ningstoffering. Dat is Magneet Interieurs in het kort. In 2019 bestaat dit familiebedrijf 
100 jaar en de 4e generatie Klerx (Camiel) leidt op gepassioneerde wijze ‘zijn’ zaak. Vol 
overtuiging en gesteund door familie en personeel zal ‘De Magneet’ zich dit jaar van 
een feestelijke kant laten zien. En u kunt meelezen én genieten van diverse acties en 
cadeaus die deze onderneming prijsgeeft.

De geschiedenis van Magneet  
Interieurs samengevat 
Het ondernemersverhaal begint in 
1919, als Harry Klerx met zijn vrouw 
het textielwinkeltje overneemt van 
zijn tantes, aan de Loeffstraat. Heel 
bescheiden wordt er textiel aan de man 
gebracht, ook gordijnen, en later wordt 
de collectie met woningtextiel uitgebreid. 
Denk aan kokosmatten en zeil/vinyl, heel 
herkenbaar voor die tijd.

In 1934 opent Harry een nieuw pand (nog 
steeds in Baardwijk, op de hoek Baard-
wijksestraat) en de onderneming groeit. 
Er worden meubelen en bedden aan het 
assortiment toegevoegd. In oorlogstijd 
houdt de onderneming, inmiddels bekend 
als De Magneet, stand en door een ge-
brek aan vervoersmiddelen bezorgt zoon 
Jacques de aangekochte producten per 
bakfiets. Oprichter Harry overleed in april 
1952, dan 59 jaar. 

In maart 1956 opent zoon Jacques het 
pand in Grotestraat 313, waaruit hij da-
mes-, kinder- en babykleding verkoopt, 
evenals lingerie en wandel/kinderwagens. 
De afdeling woontextiel verhuist later 
mee. De meubelafdeling blijft dan nog 
even in Baardwijk… 

In 1968 koopt Magneet het pand aan de 
Grotestraat 331, vlakbij het centrum. 
Vanuit de tuin bouwt het bedrijf zich in 
de loop der jaren in fases uit tot aan de 
straatkant. Het nevenpand wordt aange-
kocht, gesloopt en aangebouwd. Jacques’ 
zoon Rens is dan al even werkzaam bij 
zijn vader. Rens neemt in 1978 Magneet 
over. Jacques overlijdt in 1983, op 65-ja-
rige leeftijd. In 1986 volgt wederom een 
uitbreiding en dat is de vorm die we anno 
2019 kennen als het huidige gebouw van 
Magneet Interieurs. 

De 4e generatie, Camiel Klerx, staat nu 
aan het roer van dit mooie familiebedrijf 
met een evenzo mooie historie. En vader 
Rens? Die helpt zo af en toe nog mee. Dat 
is betrokkenheid!

19
en nieuw pand wordt ge ouwd  

aan de rotestraat  voor de verkoop 
van kleding voor jong en oud. ater 
volgen woningte tiel en meu els.

19 2
arr  overlijdt  zonen 
arr  jr. en ac( ues) 

zetten de zaak voort. 

19
et nieuwe pand 

geopend.

Min. Loeffstraat 14
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Interieurs graag haar eigen mensen aan  
uvoor. Van verkoopadviseurs, stoffeerder
tot ateliermedewerkers.

Hier de medewerkers die hun bijdrage 
leveren aan de succesformule van  
dit Waalwijkse bedrijf. 
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*Prijzen exclusief bezorgen en monteren

Het complete assortiment en 
de diensten van Magneet 

Anno 2019 heeft Magneet Interieurs een 
veelzijdig en eigentijds aanbod. Een mo-
derne woonwinkel, tot stand gekomen 
door vakkundigheid en kennis van zaken. 
Magneet mag zich met recht een specia-
list noemen op het gebied van wonen, sla-
pen, raamdecoratie en vloeren. Ondanks 
dat er genoeg concurrentie in de Lang-
straat is, in deze branche, kan Camiel Klerx 
zich onderscheiden door onder meer een 
evenwichtig assortiment, levering volgens 
afspraak en betrouwbare leveranciers. 
Vakwerk maakt het plaatje compleet. 

Magneet heeft zich de afgelopen jaren 
verzekerd van samenwerkingen met ge-
renommeerde namen als Desso, Luxaflex, 
Topform en Auping. “We blijven opletten 
en streven naar modernisering. Geregeld 
bezoeken we beurzen en luisteren naar 
signalen van klanten in de showroom. Op 
basis daarvan passen we ons assortiment 
aan en geven we nieuwe fabrikanten mo-
gelijkheden. Iedere vraag/opmerking is 
voor ons een kans om te investeren in een 
nieuwe klant en dus de toekomst.”

Honderd jaar ervaring heeft  
ertoe geleid dat anno 2019  
Magneet Interieurs een 
uitgebalanceerde collectie biedt 
voor een brede doelgroep.

Hierbij geldt te allen tijde: maatwerk. “Het 
begint bij de keuze voor een product. Dat 
is de basis. Vervolgens kijken we naar ui-
terlijk vertoon, wat aansluit bij persoonlij-
ke wensen, en of het op locatie technisch 
inpasbaar is. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Of klanten nu kiezen 
voor de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van domotica, of juist handmatig hun 
raambekleding willen bedienen, om maar 
eens een voorbeeld te noemen.” 

Ondernemerschap zit in het bloed 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
nieuwe generatie de zaak overneemt. 
Toch was Camiel Klerx (als 4e generatie) al 
vroeg in de winkel te vinden. In de werk-
plaats raakte hij als scholier al in de ban 
van hout, kunststof en andere materialen. 
Camiel was bedreven in het maken van 
maquettes. “Hij was altijd aan het knutse-
len,” herinnert vader Rens Klerx zich. 

“Het vak heb ik aangeleerd door vooral 
veel te doen. Meelopen met de jongens in 
de buitendienst, het adviseren van klan-

ten in de winkel maar ook bij de mensen 
thuis. Sinds 2004 ben ik officieel in dienst 
gekomen. Het vertrouwen dat mijn vader 
en de vorige generaties hebben opge-
bouwd, wil ik in de huidige tijd bevestigen 
en meer dan waarmaken,” stelt Camiel op 
zijn beurt. 

Een goede mond-tot-mondreclame, een 
eeuw lang ervaring en het vermogen om 
klanten en hun wensen altijd voorop te 
stellen (in alle duidelijkheid) zijn de facto-
ren die Magneet Interieurs aan een gezon-
de toekomst helpen. 

“Aan ons de taak om altijd scherp te blij-
ven en niet te verzaken. Dat doen we door 
continu kennis op te doen over meubel-, 
slaap- of decoratietrends enerzijds, maar 
bovenal door ons te verplaatsen in klan-
ten. Hoe kunnen we iemand helpen en 
wat past daarbij?” 
Wederom een argument om met zeker-
heid vast te stellen dat Magneet in Waal-
wijk en ver daarbuiten ‘ontzorgt’. 

2019
Het familiebedrijf is 

100 jaar jong! 

2009
Camiel neemt officieel 
Magneet Interieurs 
over.

2004
Camiel (zoon van Rens) 
helpt zijn ouders mee als 
werknemer.

Het complete assortiment: 
www.magneetinterieurs.nl 

Of kom zelf kijken op
Grotestraat 331 - 5142 CA Waalwijk

T 0416-333017
E info@magneetinterieurs.nl
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Wij vieren 100 jaar
        Magneet Interieurs met

op onze boxsprings 
en ledikanten uit de showroom

M-Line Boxspring Ultimate elektrisch 
incl. Slow Motion matrassen

180x200cm

€3249
voor

van €6497,-

Optisleep Boxspring 6000 elektrisch
incl. pocket matrassen + voetbord

180x210cm

€3423
voor

van €6846,-

Nox Bedomranding + hoofdbord incl.
elektrische bodems en latex matrassen

180x210cm

€2519
voor

van €5039,-
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et huidige pand wordt gesloopt  een 

nieuw pand wordt ge ouwd op de hoek 
aardwijksestraat. e jongste zoon van 
arr  arr  jr.  legt de eerste steen. 

1929
In septem er wordt de 
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De medewerkers
van Magneet

De familie Klerx loopt als een rode draad 
door 100 jaar Magneet heen. Anders kun je 
het geen familiebedrijf noemen natuurlijk. 
Maar om dag in dag uit een krachtige 
onderneming te blijven heb je goede 
mensen nodig. 

Vakmensen op locatie, kenners en experts 
op de winkelvloer. Daarom stelt Magneet 
Interieurs graag haar eigen mensen aan  
u voor. Van verkoopadviseurs, stoffeerder
tot ateliermedewerkers.

Hier de medewerkers die hun bijdrage 
leveren aan de succesformule van  
dit Waalwijkse bedrijf. 

Interieur adviseur (Leerling) Stoffeerder

Interieur adviseur

Interieur verzorgster

Medewerker 
atelier

Medewerker atelier

Medewerker atelier

Administratief medewerker

Allround 
woningstoffeerder

Allround woningstoffeerder

100 jaar Magneet Interieurs 
in Waalwijk

Een aanvankelijk kleine textielzaak uit Baardwijk, die uitgroeide tot toonaangevende 
naam in de Grotestraat (Waalwijk-centrum), op het gebied van meubels, slapen en wo-
ningstoffering. Dat is Magneet Interieurs in het kort. In 2019 bestaat dit familiebedrijf 
100 jaar en de 4e generatie Klerx (Camiel) leidt op gepassioneerde wijze ‘zijn’ zaak. Vol 
overtuiging en gesteund door familie en personeel zal ‘De Magneet’ zich dit jaar van 
een feestelijke kant laten zien. En u kunt meelezen én genieten van diverse acties en 
cadeaus die deze onderneming prijsgeeft.

De geschiedenis van Magneet  
Interieurs samengevat 
Het ondernemersverhaal begint in 
1919, als Harry Klerx met zijn vrouw 
het textielwinkeltje overneemt van 
zijn tantes, aan de Loeffstraat. Heel 
bescheiden wordt er textiel aan de man 
gebracht, ook gordijnen, en later wordt 
de collectie met woningtextiel uitgebreid. 
Denk aan kokosmatten en zeil/vinyl, heel 
herkenbaar voor die tijd.

In 1934 opent Harry een nieuw pand (nog 
steeds in Baardwijk, op de hoek Baard-
wijksestraat) en de onderneming groeit. 
Er worden meubelen en bedden aan het 
assortiment toegevoegd. In oorlogstijd 
houdt de onderneming, inmiddels bekend 
als De Magneet, stand en door een ge-
brek aan vervoersmiddelen bezorgt zoon 
Jacques de aangekochte producten per 
bakfiets. Oprichter Harry overleed in april 
1952, dan 59 jaar. 

In maart 1956 opent zoon Jacques het 
pand in Grotestraat 313, waaruit hij da-
mes-, kinder- en babykleding verkoopt, 
evenals lingerie en wandel/kinderwagens. 
De afdeling woontextiel verhuist later 
mee. De meubelafdeling blijft dan nog 
even in Baardwijk… 

In 1968 koopt Magneet het pand aan de 
Grotestraat 331, vlakbij het centrum. 
Vanuit de tuin bouwt het bedrijf zich in 
de loop der jaren in fases uit tot aan de 
straatkant. Het nevenpand wordt aange-
kocht, gesloopt en aangebouwd. Jacques’ 
zoon Rens is dan al even werkzaam bij 
zijn vader. Rens neemt in 1978 Magneet 
over. Jacques overlijdt in 1983, op 65-ja-
rige leeftijd. In 1986 volgt wederom een 
uitbreiding en dat is de vorm die we anno 
2019 kennen als het huidige gebouw van 
Magneet Interieurs. 

De 4e generatie, Camiel Klerx, staat nu 
aan het roer van dit mooie familiebedrijf 
met een evenzo mooie historie. En vader 
Rens? Die helpt zo af en toe nog mee. Dat 
is betrokkenheid!

19
en nieuw pand wordt ge ouwd  

aan de rotestraat  voor de verkoop 
van kleding voor jong en oud. ater 
volgen woningte tiel en meu els.

19 2
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Het complete assortiment en 
de diensten van Magneet 

Anno 2019 heeft Magneet Interieurs een 
veelzijdig en eigentijds aanbod. Een mo-
derne woonwinkel, tot stand gekomen 
door vakkundigheid en kennis van zaken. 
Magneet mag zich met recht een specia-
list noemen op het gebied van wonen, sla-
pen, raamdecoratie en vloeren. Ondanks 
dat er genoeg concurrentie in de Lang-
straat is, in deze branche, kan Camiel Klerx 
zich onderscheiden door onder meer een 
evenwichtig assortiment, levering volgens 
afspraak en betrouwbare leveranciers. 
Vakwerk maakt het plaatje compleet. 

Magneet heeft zich de afgelopen jaren 
verzekerd van samenwerkingen met ge-
renommeerde namen als Desso, Luxaflex, 
Topform en Auping. “We blijven opletten 
en streven naar modernisering. Geregeld 
bezoeken we beurzen en luisteren naar 
signalen van klanten in de showroom. Op 
basis daarvan passen we ons assortiment 
aan en geven we nieuwe fabrikanten mo-
gelijkheden. Iedere vraag/opmerking is 
voor ons een kans om te investeren in een 
nieuwe klant en dus de toekomst.”

Honderd jaar ervaring heeft  
ertoe geleid dat anno 2019  
Magneet Interieurs een 
uitgebalanceerde collectie biedt 
voor een brede doelgroep.

Hierbij geldt te allen tijde: maatwerk. “Het 
begint bij de keuze voor een product. Dat 
is de basis. Vervolgens kijken we naar ui-
terlijk vertoon, wat aansluit bij persoonlij-
ke wensen, en of het op locatie technisch 
inpasbaar is. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Of klanten nu kiezen 
voor de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van domotica, of juist handmatig hun 
raambekleding willen bedienen, om maar 
eens een voorbeeld te noemen.” 

Ondernemerschap zit in het bloed 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
nieuwe generatie de zaak overneemt. 
Toch was Camiel Klerx (als 4e generatie) al 
vroeg in de winkel te vinden. In de werk-
plaats raakte hij als scholier al in de ban 
van hout, kunststof en andere materialen. 
Camiel was bedreven in het maken van 
maquettes. “Hij was altijd aan het knutse-
len,” herinnert vader Rens Klerx zich. 

“Het vak heb ik aangeleerd door vooral 
veel te doen. Meelopen met de jongens in 
de buitendienst, het adviseren van klan-

ten in de winkel maar ook bij de mensen 
thuis. Sinds 2004 ben ik officieel in dienst 
gekomen. Het vertrouwen dat mijn vader 
en de vorige generaties hebben opge-
bouwd, wil ik in de huidige tijd bevestigen 
en meer dan waarmaken,” stelt Camiel op 
zijn beurt. 

Een goede mond-tot-mondreclame, een 
eeuw lang ervaring en het vermogen om 
klanten en hun wensen altijd voorop te 
stellen (in alle duidelijkheid) zijn de facto-
ren die Magneet Interieurs aan een gezon-
de toekomst helpen. 

“Aan ons de taak om altijd scherp te blij-
ven en niet te verzaken. Dat doen we door 
continu kennis op te doen over meubel-, 
slaap- of decoratietrends enerzijds, maar 
bovenal door ons te verplaatsen in klan-
ten. Hoe kunnen we iemand helpen en 
wat past daarbij?” 
Wederom een argument om met zeker-
heid vast te stellen dat Magneet in Waal-
wijk en ver daarbuiten ‘ontzorgt’. 

2019
Het familiebedrijf is 

100 jaar jong! 

2009
Camiel neemt officieel 
Magneet Interieurs 
over.

2004
Camiel (zoon van Rens) 
helpt zijn ouders mee als 
werknemer.

Het complete assortiment: 
www.magneetinterieurs.nl 

Of kom zelf kijken op
Grotestraat 331 - 5142 CA Waalwijk

T 0416-333017
E info@magneetinterieurs.nl
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Wij vieren 100 jaar
        Magneet Interieurs met

op onze boxsprings 
en ledikanten uit de showroom

Norma Boxspring Capitons
incl. combispring matrassen en latex topper

180x210cm

€1824
voor

van €3647,-

A-sleep Boxspring Curve elektrisch
incl. matrassen Pocket latex

180x200cm

€1650
voor

van €3295,-

Ubica Boxspring vlak wit kunstleer
incl. matrassen comfeel spring

180x200cm

€1099
voor

van €2199,-

Ledikant Design massief eiken
incl. 2 nachtkastjes

180x210cm

€1343
voor

van €2686,-

Ledikant Rauch Tecoa
incl. nachtkastjes + verlichting

€784
voor

van €1568,-

Optisleep Boxspring 5000 vlak
incl. Geltex matrassen

180x210cm

€2352
voor

van €4704,-

180x200cm
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De medewerkers
van Magneet

De familie Klerx loopt als een rode draad 
door 100 jaar Magneet heen. Anders kun je 
het geen familiebedrijf noemen natuurlijk. 
Maar om dag in dag uit een krachtige 
onderneming te blijven heb je goede 
mensen nodig. 

Vakmensen op locatie, kenners en experts 
op de winkelvloer. Daarom stelt Magneet 
Interieurs graag haar eigen mensen aan  
u voor. Van verkoopadviseurs, stoffeerder
tot ateliermedewerkers.

Hier de medewerkers die hun bijdrage 
leveren aan de succesformule van  
dit Waalwijkse bedrijf. 

Interieur adviseur (Leerling) Stoffeerder

Interieur adviseur

Interieur verzorgster

Medewerker 
atelier

Medewerker atelier

Medewerker atelier

Administratief medewerker

Allround 
woningstoffeerder

Allround woningstoffeerder

100 jaar Magneet Interieurs 
in Waalwijk

Een aanvankelijk kleine textielzaak uit Baardwijk, die uitgroeide tot toonaangevende 
naam in de Grotestraat (Waalwijk-centrum), op het gebied van meubels, slapen en wo-
ningstoffering. Dat is Magneet Interieurs in het kort. In 2019 bestaat dit familiebedrijf 
100 jaar en de 4e generatie Klerx (Camiel) leidt op gepassioneerde wijze ‘zijn’ zaak. Vol 
overtuiging en gesteund door familie en personeel zal ‘De Magneet’ zich dit jaar van 
een feestelijke kant laten zien. En u kunt meelezen én genieten van diverse acties en 
cadeaus die deze onderneming prijsgeeft.

De geschiedenis van Magneet  
Interieurs samengevat 
Het ondernemersverhaal begint in 
1919, als Harry Klerx met zijn vrouw 
het textielwinkeltje overneemt van 
zijn tantes, aan de Loeffstraat. Heel 
bescheiden wordt er textiel aan de man 
gebracht, ook gordijnen, en later wordt 
de collectie met woningtextiel uitgebreid. 
Denk aan kokosmatten en zeil/vinyl, heel 
herkenbaar voor die tijd.

In 1934 opent Harry een nieuw pand (nog 
steeds in Baardwijk, op de hoek Baard-
wijksestraat) en de onderneming groeit. 
Er worden meubelen en bedden aan het 
assortiment toegevoegd. In oorlogstijd 
houdt de onderneming, inmiddels bekend 
als De Magneet, stand en door een ge-
brek aan vervoersmiddelen bezorgt zoon 
Jacques de aangekochte producten per 
bakfiets. Oprichter Harry overleed in april 
1952, dan 59 jaar. 

In maart 1956 opent zoon Jacques het 
pand in Grotestraat 313, waaruit hij da-
mes-, kinder- en babykleding verkoopt, 
evenals lingerie en wandel/kinderwagens. 
De afdeling woontextiel verhuist later 
mee. De meubelafdeling blijft dan nog 
even in Baardwijk… 

In 1968 koopt Magneet het pand aan de 
Grotestraat 331, vlakbij het centrum. 
Vanuit de tuin bouwt het bedrijf zich in 
de loop der jaren in fases uit tot aan de 
straatkant. Het nevenpand wordt aange-
kocht, gesloopt en aangebouwd. Jacques’ 
zoon Rens is dan al even werkzaam bij 
zijn vader. Rens neemt in 1978 Magneet 
over. Jacques overlijdt in 1983, op 65-ja-
rige leeftijd. In 1986 volgt wederom een 
uitbreiding en dat is de vorm die we anno 
2019 kennen als het huidige gebouw van 
Magneet Interieurs. 

De 4e generatie, Camiel Klerx, staat nu 
aan het roer van dit mooie familiebedrijf 
met een evenzo mooie historie. En vader 
Rens? Die helpt zo af en toe nog mee. Dat 
is betrokkenheid!
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en nieuw pand wordt ge ouwd  

aan de rotestraat  voor de verkoop 
van kleding voor jong en oud. ater 
volgen woningte tiel en meu els.
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Het complete assortiment en 
de diensten van Magneet 

Anno 2019 heeft Magneet Interieurs een 
veelzijdig en eigentijds aanbod. Een mo-
derne woonwinkel, tot stand gekomen 
door vakkundigheid en kennis van zaken. 
Magneet mag zich met recht een specia-
list noemen op het gebied van wonen, sla-
pen, raamdecoratie en vloeren. Ondanks 
dat er genoeg concurrentie in de Lang-
straat is, in deze branche, kan Camiel Klerx 
zich onderscheiden door onder meer een 
evenwichtig assortiment, levering volgens 
afspraak en betrouwbare leveranciers. 
Vakwerk maakt het plaatje compleet. 

Magneet heeft zich de afgelopen jaren 
verzekerd van samenwerkingen met ge-
renommeerde namen als Desso, Luxaflex, 
Topform en Auping. “We blijven opletten 
en streven naar modernisering. Geregeld 
bezoeken we beurzen en luisteren naar 
signalen van klanten in de showroom. Op 
basis daarvan passen we ons assortiment 
aan en geven we nieuwe fabrikanten mo-
gelijkheden. Iedere vraag/opmerking is 
voor ons een kans om te investeren in een 
nieuwe klant en dus de toekomst.”

Honderd jaar ervaring heeft  
ertoe geleid dat anno 2019  
Magneet Interieurs een 
uitgebalanceerde collectie biedt 
voor een brede doelgroep.

Hierbij geldt te allen tijde: maatwerk. “Het 
begint bij de keuze voor een product. Dat 
is de basis. Vervolgens kijken we naar ui-
terlijk vertoon, wat aansluit bij persoonlij-
ke wensen, en of het op locatie technisch 
inpasbaar is. Ook daarin zijn de mogelijk-
heden eindeloos. Of klanten nu kiezen 
voor de laatste ontwikkelingen op het ge-
bied van domotica, of juist handmatig hun 
raambekleding willen bedienen, om maar 
eens een voorbeeld te noemen.” 

Ondernemerschap zit in het bloed 

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
nieuwe generatie de zaak overneemt. 
Toch was Camiel Klerx (als 4e generatie) al 
vroeg in de winkel te vinden. In de werk-
plaats raakte hij als scholier al in de ban 
van hout, kunststof en andere materialen. 
Camiel was bedreven in het maken van 
maquettes. “Hij was altijd aan het knutse-
len,” herinnert vader Rens Klerx zich. 

“Het vak heb ik aangeleerd door vooral 
veel te doen. Meelopen met de jongens in 
de buitendienst, het adviseren van klan-

ten in de winkel maar ook bij de mensen 
thuis. Sinds 2004 ben ik officieel in dienst 
gekomen. Het vertrouwen dat mijn vader 
en de vorige generaties hebben opge-
bouwd, wil ik in de huidige tijd bevestigen 
en meer dan waarmaken,” stelt Camiel op 
zijn beurt. 

Een goede mond-tot-mondreclame, een 
eeuw lang ervaring en het vermogen om 
klanten en hun wensen altijd voorop te 
stellen (in alle duidelijkheid) zijn de facto-
ren die Magneet Interieurs aan een gezon-
de toekomst helpen. 

“Aan ons de taak om altijd scherp te blij-
ven en niet te verzaken. Dat doen we door 
continu kennis op te doen over meubel-, 
slaap- of decoratietrends enerzijds, maar 
bovenal door ons te verplaatsen in klan-
ten. Hoe kunnen we iemand helpen en 
wat past daarbij?” 
Wederom een argument om met zeker-
heid vast te stellen dat Magneet in Waal-
wijk en ver daarbuiten ‘ontzorgt’. 

2019
Het familiebedrijf is 

100 jaar jong! 

2009
Camiel neemt officieel 
Magneet Interieurs 
over.

2004
Camiel (zoon van Rens) 
helpt zijn ouders mee als 
werknemer.

Het complete assortiment: 
www.magneetinterieurs.nl 

Of kom zelf kijken op
Grotestraat 331 - 5142 CA Waalwijk

T 0416-333017
E info@magneetinterieurs.nl
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Wij vieren 100 jaar
        Magneet Interieurs met

op onze boxsprings 
en ledikanten uit de showroom

Norma Boxspring Capitons
incl. combispring matrassen en latex topper

180x210cm

€1824
voor

van €3647,-

A-sleep Boxspring Curve elektrisch
incl. matrassen Pocket latex

180x200cm

€1650
voor

van €3295,-

Ubica Boxspring vlak wit kunstleer
incl. matrassen comfeel spring

180x200cm

€1099
voor

van €2199,-

Ledikant Design massief eiken
incl. 2 nachtkastjes

180x210cm

€1343
voor

van €2686,-

Ledikant Rauch Tecoa
incl. nachtkastjes + verlichting

€784
voor

van €1568,-

Optisleep Boxspring 5000 vlak
incl. Geltex matrassen

180x210cm

€2352
voor

van €4704,-

180x200cm



De Driesprong 34-35  Rosmalen
(073) 68 97 641  |  info@cafebottles.nl

www.cafebottles.nl

Elke woensdag

Elke donderdag

Elke vrijdag

Elke zondag

Vanaf 18.00 uur

MINDER STRESS
MEER IN BALANS!

Met haptotherapie leer je opnieuw luisteren en handelen 
naar jouw behoeften én gedachten. Zo ontwikkel je inzicht 
in je vaste patronen en overtuigingen. Met als resultaat 
meer ontspanning en meer gevoel voor jouw kracht en 
mogelijkheden!

Mis je de subtiele signalen van je lijf, of is 
het moeilijk om je grenzen aan anderen 

duidelijk te maken? Dan loop je risico op 
bijvoorbeeld stress, somberheid of 

burn-out klachten. De actief-ontspannen 
behandelingen bij 2STROOM Haptonomie 

in Praktijk zijn gericht op je hele 
mens-zijn. Zo praten we niet alleen, we 

doen ook lichamelijke ervarings-
oefeningen. Ben je benieuwd of 

haptotherapie iets voor je is, vraag  
dan nú een introductiegesprek aan!

www.2STROOM-haptonomie.nl 
Stadsboerderij Eyghentijds Rosmalen

haptonomie in prak�jk
2STROOM

Je grenzen aangeven

MEER IN BALANS!

Met haptotherapie leer je opnieuw luisteren en handelen 
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Haptotherapie 

Since 1996

IJs & Chocolade Dorpsstraat 57 Rosmalen

fairtrade & biologisch

La Vittoria Rosmalen_Adv 152x74mm_Algemeen.indd   1 30-08-18   19:51

Dé specialist voor raamdecoratie! 
Ook uw adres voor pvc-, tapijt- en 
marmoleumvloeren en trapbekleding.

De showroom in 
Middelrode is geopend op 

donderdagavond (18-21u), 
zaterdagochtend (9-13u) 

en op afspraak.

Margrietstraat 12 Middelrode  |  06-29065619  |  mariosvloeren@outlook.com  |  www.mariosvloeren.nl



OPEL BESTAAT 120 JAAR EN TRAKTEERT
Kijk voor de vele acties op: vanmossel.nl/opel

Adv. 1-1 Trakteert op 120 jaar BRUIST.indd   1 08-05-19   15:28




