
Oktober
woonmaand

Breng sfeer 
in huis met 
de juiste 
lamp

OKTOBER 2020  GRATIS MEENEMEN!
WWW.ROSMALENBRUIST.NLROSMALEN EO



Zoek  jij MAATWERK?

‘WIJ DENKEN 
ALTIJD MEE 
MET DE KLANT’

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

De keuze is reuze
Raamdecoratie Strijbosch levert alles op het gebied van interne raam-
bekleding. Denk hierbij aan overgordijnen, inbetweens, vouwgordijnen, 
houten jaloezieën, aluminium jaloezieën, plissés/duettes en rolgordijnen. 
Je vindt bij Raamdecoratie Strijbosch een ruim assortiment aan maatwerk, 
waarbij je een ruime keuze hebt uit diverse materialen.waarbij je een ruime keuze hebt uit diverse materialen.waarbij je een ruime keuze hebt uit diverse materialen.

Zoek  jij MAATWERK?
Rechtstreek uit de fabriek
Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt veel 
in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier weken 
geplaatst terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. Daarbij is 
het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen die geld opeisen 
waardoor je verzekerd bent van lage prijzen.

Ben jij op zoek naar maatwerk raamdecoratie?
En wil je graag van A tot Z geholpen worden door een specialist? 
Robin komt graag vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 

ROBIN HELPT JE GRAAG!

Volg ons:      Raamdecoratie Strijbosch        raamdecoratie_strijbosch

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt veel 
in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier weken 
geplaatst terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. Daarbij is 
het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen die geld opeisen 

Robin komt graag vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 



Het nieuwe  
cursusseizoen  
gaat weer  
van start
We hebben aanbod in alle denkbare 
disciplines, op verschillende niveaus. 
Van muziek, dans en dans en dans theater tot theater tot theater
beeldende kunst, body & mind, 
literatuur, digitale media en meer.

Kijk op cursussen.huis73.nl en schrijf cursussen.huis73.nl en schrijf cursussen.huis73.nl
je snel in!

Babel heet voortaan Huis73 
www.huis73.nl
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

Bruisende lezer,

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die 
in de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie 
te verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met 
negatief nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. 
Nee, wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer 
voor de deur staat en die de natuur verandert in een prachtig 
schilderij. En op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, 
die stuk voor stuk positief blijven en er alles aan doen om hun 
klanten, juist nu, zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
Hoe ze dat doen, lees je in deze nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het 
ultieme cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook 
steeds dichterbij. Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje 
of onder een dekentje, we wensen je in ieder geval heel veel 
leesplezier. Tot volgende maand!

Michael Thörig

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook De Maashorst Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.
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Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN
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Alles op het gebied 
van beauty

“Doordat ik samenwerk met o.a. een schoon-
heidsspecialiste, pedicure en masseur zijn we in 
staat een enorme diversiteit aan beauty-
behandelingen onder één dak aan te bieden”, 
vertelt Irene.
 
Defi nitief ontharen
Voor het defi nitief ontharen maakt Irene gebruik 
van Asclepion laserapparatuur. “Overbeharing is 
voor veel mensen echt een probleem. Gelukkig 
kunnen we daar iets aan doen. Ons lasersysteem is 
medisch gecertifi ceerd en daarmee volledig veilig. 
Omdat het zo krachtig is, kun je ook grotere zones 
in heel korte tijd behandelen. Gemiddeld zijn vijf 
tot acht behandelingen nodig. Je kunt er 
ontzettend mooie resultaten mee behalen.”

En meer!
Je kunt bij Beauty by Irene ook aan het goede 
adres voor het bleken van je tanden, nagelstyling 
(gel-lak), wimperextensions, permanent make-up 
en ontspanningsmassages. “Met onze schoon-
heids behandelingen - met producten van mooie 
merken als Marc Inbane, Klapp en Perfect Age -
richten we ons op huidverbetering. Ook 
micro dermobrasie behoort tot de mogelijkheden. 
Daarnaast hebben we een van de nieuwste 
zonnebanken, de megasun P9, staan.”

Vol ambitie
En daar blijft het niet bij als het aan Irene ligt. 
“Een kapsalon staat nog op het wensenlijstje en 
botox en fi llers. Ik heb meer dan genoeg ideeën!”

Wil jij je ook in de watten laten leggen 
bij Beauty by Irene?
Neem vooral contact met ons op!

Na jaren in detailhandel te hebben gewerkt, was Irene van Hezik toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ze volgde een opleiding tot laserspecialist en opende in december 2019 haar 

eigen salon aan de Dorpsstraat in Rosmalen: Beauty by Irene. De salon is gespecialiseerd in 
defi nitief ontharen maar je kunt er ook terecht voor allerlei andere schoonheidsbehandelingen.

Dorpsstraat 26, Rosmalen  |  06-22033213  |  info@beautybyirene.nl  |  www.beautybyirene.nl

BRUISENDE/ZAKEN
‘DE SFEER IS 
GEMOEDELIJK EN 
INFORMEEL’

10



NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens o.v.v. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warme
must haves

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

geurkaarsen

en huisparfums

van ZYXWV

UTSRQPO

NLKJIH

GFEDCBA

DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

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

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

in de gft-bak gedeponeerd worden. 

DE WILDE BAARD ZACHT

Met de Veleda Trilogie bewijst 

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA
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Rompertpassage 40, Den Bosch  |  06-28471747  |  renatehaircreation@me.com  |  www.renatehaircreation.nl

Een mooi kapsel 
voor iedereen

Na 5,5 jaar mobiel en 8,5 jaar vanuit huis te hebben gewerkt, vond Renate Dubbelaar 
het tijd om een eigen kapsalon te openen. De coronacrisis zorgde voor wat 

vertraging maar onlangs opende Renate Haircreation dan toch echt de deuren 
in de Rompertpassage.

“Bij de verbouwing hebben we de inrichting volledig 
kunnen afstemmen op de coronamaatregelen”, 
vertelt Renate. “Iets negatiefs hebben we daarmee 
kunnen ombuigen naar iets positiefs.” Die instelling 
is tekenend voor Renate én haar vierkoppige team. 
“We hebben allemaal evenveel liefde voor ons vak. 
Dat enthousiasme dragen we ook over aan onze 
klanten.”

Knippen, kleuren en meer
Knippen, kleuren, het kan allemaal. “Ook als je 
een keer iets geks wilt. We draaien er onze hand 
niet voor om. Bij binnenkomst zit ik meestal al vol 
ideeën over de kapsels die bij persoon passen. Als 
ze mij hun vertrouwen geven, ontstaan vaak de 
gaafste creaties. We werken met de topproduct-

en van L’anza om je haar zo min mogelijk te 
beschadigen. Wat mooi is, moet vooral mooi 
blijven.”

Iedereen is welkom
“Jonge gezinnen vormen onze belangrijkste doel-
groep. Maar mensen van alle leeftijden komen hier 
binnen, inmiddels ook verschillende generaties 
van dezelfde families. Iedereen is welkom. We 
doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je 
je thuis voelt. Onder het genot van een kopje koffi e 
of thee kun je lekker je verhaal kwijt. In onze visie 
moet een bezoek aan onze salon echt een beleving 
zijn. Ik word er helemaal blij van als klanten hier 
met een leuk kapsel én een grote glimlach op hun 
gezicht de deur uitlopen!”

Na 5,5 jaar mobiel en 8,5 jaar vanuit huis te hebben gewerkt, vond Renate Dubbelaar 

BRUISENDE/ZAKEN

“GEZELLIGHEID 
STAAT 
VOOROP”

BRUISENDE/ZAKEN

“GEZELLIGHEID 
STAAT 
VOOROP”
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DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

Voor elke stijl
Verf & Behang

WIJ GEVEN OOK INTERIEURADVIES BIJ JOU THUIS! 

Prins Bernhardplein 12 Nuland  |  073 532 4767  |  info@meijernuland.nl  |  www.meijernuland.nl

20%
KORTING

OP BEHANG 
Geldig van

5 t/m 18 oktober

17



Share-Fit 
Niet zomaar een 

sportschool
Profi teer nu van ons winterabonnement!
All-in sporten voor maar € 94,50

✔  3 maanden onbeperkt sporten
✔  Onbeperkt groepslessen volgen
✔   Onbeperkt gebruik maken van onze fi tness
✔   Share Fit-app met toegang tot:
 - Trainingsschema’s (ook zonder app)
 - 2000+ voorbeeldoefeningen
 - Meedoen aan uitdagingen
 - Voortgang bijhouden
 - Blogs

✖ Geen inschrijfkosten
✖ Geen pas-kosten

Share-Fit 
Niet zomaar een 

sportschool

Wij zijn sportstudio Share-Fit, de gezelligste van de regio. 
Wij bieden het beste op het gebied van sport en een gezonde 
levensstijl. We hebben een groot lesaanbod, van spinning tot 
dans, en van kickboksen tot HIIT-trainingen. Bij ons sport je op 
de nieuwste apparaten!

Benieuwd naar het les-
aanbod? Lees dan verder 
op de volgende pagina’s!

  3 maanden onbeperkt sporten
  Onbeperkt groepslessen volgen
   Onbeperkt gebruik maken van onze fi tness
   Share Fit-app met toegang tot:

 - Trainingsschema’s (ook zonder app)
 - 2000+ voorbeeldoefeningen

1918



BodyFit
Wil jij afvallen en je leefstijl verbeteren? 
Heb je al verschillende programma’s geprobeerd die niet 
hebben gewerkt? Dan hebben wij je antwoord: BodyFit. 
Al honderden mensen gingen je voor...

Met het Body-Fit programma ga je 12 weken aan de slag met je coach 
om jouw persoonlijke doel te behalen. Je komt wekelijks bij je coach 
die je weegt en meet. Met deze gegevens maken wij een voedingsplan 
waarmee je meteen aan de slag kunt. Tevens helpt je coach je door het 
soms lastige proces heen en kun je met al je vragen ook bij je coach 
terecht.
• Iedere week een meting
• Iedere week een gevarieerd, op maat gemaakt voedingsschema
• Workshops (voeding, training, gedrag)
•  Tijdens je programma gratis gebruik maken van onze sportfaciliteiten 
• Tijdens je programma gratis Share Fit-app

Onze best lopende programma’s: wij helpen 3x per jaar
20 mannen/vrouwen hun doelen te behalen.
Take off plan  |  Summer Ready  |  After Sun
Afvallen? Spiermassa vergroten? Op gewicht blijven?

Met deze plannen word je begeleid op het gebied van 
voeding en training. In groepsverband ga je onder 
begeleiding van een personal trainer aan de gang met onze, 
speciaal hiervoor ontworpen, trainingsschema’s.
• Voedingsplan via onze app. Deze kun je zelf personaliseren 

naar jouw behoeftes. Natuurlijk is dit altijd onder supervisie 
van onze coaches.

• Wekelijkse metingen en coaching (individueel)
•  1x per week trainen met jouw groep.
•  Toegang tot online platform (Share Fit-app PRO-functie)
•  Speciale mannen- en vrouwengroepen

Personal training
Werk je liever 1 op 1 aan je doel?
Dan is dit programma perfect voor jou!

Samen met onze personal trainer Jari ga je aan de slag om 
jouw doel te behalen. Dit doen we met een speciaal voor 
jou gemaakt trainingsschema en voedingsplan. Elke week 
gaan we aan de slag om alles uit de training te halen om 
steeds een stapje dichter bij je doel te komen.
•  Gezond voedingspatroon
•  Elke week een meting 
•  Elke week een nieuw voedingsplan
•  Tips and tricks voor uit eten of een feestje
•  Elke week een training
•  Toegang tot online platform

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

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM

ZYXV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

Dorpsstraat 109 Rosmalen  |  073-8884411  |  info@yolokappers.nl  |  www.yolokappers.nl  |   yolokapper

#hair #instagood #love #fashion
#yolo #color #yolokapper #haircuts

#products #cool #followme 
#girl #instagramers #style #hairstyle 

#fun #festivalhair #haircoloring 
#balayage #foilage #rosmalen

#haircare #kishaircare #beautiful 
#mermaidhair #haircolor
#galaxyhair #awesome

Life isn’ t perfect
BUT

your hair can be!

Durf jezelf
  te zijn!
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Geen bezetting op je 
fi nanciële afdeling?
Het kan weleens voorkomen dat je medewerker een paar dagen 
ziek is, dat maken we allemaal wel een keer mee en dat is helemaal 
niet erg. Maar wat als dit een langere periode betreft, omdat er 
bijvoorbeeld een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontstaat of omdat 
je medewerker met zwangerschapsverlof gaat?

Dan kan het zijn dat je ineens met je handen in het haar zit. Het maakt hierbij niet 
uit of je nu een grote organisatie hebt of een kleine, het langdurig missen van 
personeel op je fi nanciële afdeling is erg lastig. Ik kan je hierbij helpen.

Het is mogelijk mij in te huren, zowel voor op locatie als vanuit mijn kantoor. Door 
mijn ruime ervaring bij verschillende soorten bedrijven en door de verschillende 
soorten ondernemers waar ik mee samenwerk, kan ik mij makkelijk in je 
organisatie voegen en kan ik je (tijdelijk) helpen met je fi nanciële en/of 
administratieve klussen. Ik beschik tevens over kennis van 
uiteenlopende boekhoudpakketten en processen. Je kunt mij al 
vanaf een halve dag inhuren (vier uur). Uiteraard ook voor meer 
uren of voor een vast aantal uren per week of maand voor een 
bepaalde periode.

Neem contact met mij op via telefoon of e-mail 
en ik zoek samen met je naar de beste oplossing 
voor jouw situatie.

Adriaen Willaertstraat 55, Den Bosch
06-52673345 
info@debrabantseboekhouder.nl 
www.debrabantseboekhouder.nl

Ben jij op zoek naar 
een interim-boekhouder 
waar je op kan rekenen?

Ik kan je hiermee helpen.
Het is namelijk mogelijk mij in te 
huren, zowel voor op locatie als 
vanuit mijn kantoor. Als je eigen 
personeel weer inzetbaar is, 
rond ik de klus netjes af en 
draag ik het werk over.

De Brabantse Boekhouder is 
voornamelijk gericht op:
• Zzp, eenmanszaak en vof
• Particulier
• Interim-opdrachten

organisatie voegen en kan ik je (tijdelijk) helpen met je fi nanciële en/of 

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

uit of je nu een grote organisatie hebt of een kleine, het langdurig missen van 

Het is mogelijk mij in te huren, zowel voor op locatie als vanuit mijn kantoor. Door 
mijn ruime ervaring bij verschillende soorten bedrijven en door de verschillende 

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

Marisca van Gent

Wil je een bijdrage leveren 
aan een beter klimaat 
én je energiekosten 

verminderen?
Dan zijn zonnepanelen 

wellicht interessant 
voor jou. Suntronic, 

gespecialiseerd in het 
leggen en onderhouden 
van zonnepanelen, helpt 

je graag om de juiste 
keuzes te maken.

Zonnepanelen zijn nu 
interessanter dan ooit. 

Je bespaart jaarlijks 
honderden euro’s op 
je energierekening. 
De BTW teruggave 

maakt het nog eens extra 
aantrekkelijk. Al met al 
kun je in slechts vijf tot 
zes jaar je investering 

terugverdienen. Met een 
app kun je zelf precies in 
de gaten houden wat de 

energieopbrengst is.

Spoorstraat 1 Rosmalen  |  073-6488050 / 06-51705833  |  info@sun-tronic.nl     www.sun-tronic.nl

‘JE MAAKT DE
WERELD WEER
EEN STUKJE

DUURZAMER’

Haal alles
     uit de zon

Iris W
uijster Fotografi e
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WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk

Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm. 
De banken zijn 200 cm breed.

Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts  231 x 88,5 cm, hoekdeel 88,5 x 88,5 cm, recht-
hoekige tafel 137 x 88,5 cm, vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5 cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm, 
ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als 1 persoons ligbed.

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm, 
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!

ZYXWV

UTSQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
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Coupletweg 46 Rosmalen  |  06-30789989
 info@type-uniek.nl  |  www.type-uniek.nl

GOED LEREN TYPEN IS 
EEN INVESTERING VOOR 

DE TOEKOMST!

ROS
+ 

DBO

Leren typen
   op de
  basisschool
Bij Angelique van Type-Uniek leren kinderen uit de 
groepen zes, zeven en acht efficiënt blind typen in 
slechts tien tot twaalf weken. Angelique geeft 
typeles in groepsverband op basisscholen in de 
regio Rosmalen, ook wordt er typeles gegeven bij 
Angelique thuis in huiselijke sfeer.

Thuis oefenen de kinderen hun lesstof op een 
laptop. Het zijn mooie, nieuwe onderwijsmaterialen 
waar kinderen graag mee aan de slag gaan.

Een goede typecursus 
op de basisschool onder en 
na schooltijd is niet alleen 
belangrijk voor de toekomst 
van kinderen, maar ook 
tijdens de schoolcarrière 
kan het goed van pas 
komen.

Linda Limpens 
06-38675130  |  info@pluimpjekindercoaching.nl
www.pluimpjekindercoaching.nl

Uw kind weer met 
zin naar school?
Linda Limpens werkt op een peuter speelzaal en hoorde 
van ouders dat veel kinderen uiteindelijk vastliepen in het 
onderwijs. “Als leidster binnen de peuterspeelzaal zag ik 
diezelfde kinderen als bruisende, slimme geesten die de 
wereld wel aan konden. Ik wilde hen op een of andere 
manier verder helpen. Dat kan ik nu als kindercoach 
met behulp van Kernvisie methode.”

• "Het zit er wel in maar het komt er op de een of 
andere manier niet uit op school." 

• Concentratieproblemen, dromerig, snel afgeleid, 
onrustig gedrag.

• Faalangst, vage klachten zoals buikpijn, moeite 
met slapen...

Herkent u dit bij uw kind?
Wij hebben als doel: Verbetering van het zelfbeeld 
van "Ik kan het niet" naar "Ik kan het nog niet" met 
uiteindelijk "Ik kan het!"
Samen gaan we dit realiseren!
U bent de coach van uw kind 
aan huis, ik coach u en 
uw kind. En uw kind 
zal weer met zin naar 
school gaan!
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‘VOOR BABY’S
VAN 0 TOT 6 
MAANDEN’

Nederhof 3b, Berlicum  |  06-41767164  |  info@bubbelsbabyspa.nl  |  www.bubbelsbabyspa.nl
  Bubbels Baby Spa  |  Bubbels Baby Spa is alleen geopend op afspraak.

Floaten en
babymassage

Nederhof 3b, Berlicum  |  
Bubbels Baby Spa  |  

Tijdens het fl oaten drijft je baby door middel van een drijfring in de babyjacuzzi. De 
tegendruk van het warme water zorgt voor verlichting bij krampjes en obstipatie, maar 
ook bij refl ux en overstrekken. Het is een echte work-out voor je baby die een half uur 
intensief beweegt. Dat versterkt de spieren en botten en helpt je kindje beter ontspannen. 
Aansluitend volgt de babymassage. Voorgedaan door mij op een massagepop en 
gegeven door de ouders zelf. Na afl oop van de sessie zijn de kleintjes vaak zo moe dat 
ze langer en dieper slapen. Iedere sessie in onze spa is een privésessie waardoor je 
kleintje in alle rust kan ontspannen.

Michelle Verzandvoort
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Zoek je een persoonlijk cadeau?

Achter de Driesprong 1, Rosmalen  |  073 - 521 88 71
www.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute  |         juwelierschutewww.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute  |         juwelierschute

Zoek je een persoonlijk cadeau?

Bij Juwelier Schute is er heel veel mogelijk op het gebied van 
graveren, zoals zegelringen, monogramringen, wapenringen, 
vingerafdrukken et cetera. Zoek jij een persoonlijk cadeau of iets
unieks om jullie liefde te bezegelen? Kom gewoon even langs 
en wij vertellen je meer over de verschillende mogelijkheden.
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DE VOORDELEN 
WINNEN HET 
STEEDS VAKER 
VAN DE NADELEN

Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel 
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag, 
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera -
inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze 
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen 
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen 
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van 
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je 
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s 
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van 
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar 
doordat er door het hele land heen steeds meer 
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld 
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet 
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen 
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve 
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En 

ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. 
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s 
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel 
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment 
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover 
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart 
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft 
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper, 
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden 
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter 
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk 
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen 
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat 
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de 
fi scale voordelen zijn erg interessant, elektrische 
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de 
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want 
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

BRUIST/LIFESTYLE
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Ms More is een 
schoonheidssalon en 

nagelsalon, gespecialiseerd 
in behandelingen voor 

gezicht, lichaam en handen 
en voeten. De zaak van

Vera Hensen, Sonja 
van Dijken en Jill van Eijk 

is gevestigd aan de 
Burgemeester 

Godschalxstraat 39 in 
Den Bosch. 

Je bent van harte welkom!

Soms mogen we de natuur een handje helpen 
en dat doen wij maar al te graag bij Ms More. 

Door middel van de Chinese fi losofi e, de 

acupressuur punten op het gezicht en bindweefsel-

massage kunnen we het verouderingsproces 

vertragen en litteken weefsel vervagen. Ook kunnen 

we de doorbloeding verbeteren door bijvoorbeeld de 

schouders te behandelen met cupping therapie. 

Door een verkeerde houding gaan de spieren zich 

aanspannen en ontstaat er pijn. Cupping therapie 

kan dan verlichting bieden. Ook heeft een voetrefl ex-

massage o.b.v. de Chinese fi losofi e bij pijnklachten 

of hormonale schommelingen effect op het lichaam. 

Ook hiervoor kunt u terecht bij Ms More. 

Wist u dat voetrefl extherapie grotendeels wordt 

vergoed als u een aanvullende zorgverzekering heeft?

Burgemeester Godschalxstraat 39
Den Bosch (Empel)

073-2110010
info@msmore.nl
www.msmore.nl

Bij Ms More kunt u terecht voor een 
divers aanbod aan massagetherapie! 
Zien wij jou ook snel?

MASSAGETHERAPIE
bij Ms More

MICHAEL PILARCZYK

Hoe kan het zijn dat we leven in een van de meest 
welvarende gebieden ter wereld en veelal niet echt 
happy zijn? Waar komen die honderdduizenden 
burn-outs vandaan? Waarom zijn we te druk met 
van alles en hebben we geen tijd om te genieten 
van het leven? 

Druk even de pauzeknop in bij jezelf. De kunst van 
een gelukkig leven begint met het begrijpen van je 
denkwijze. In ons drukke bestaan nemen we nog 
maar weinig tijd voor onszelf. We hebben meestal 
te weinig tijd en te veel onrust. Vooral onrustige 
gedachten. We zijn druk in ons hoofd.

Dit najaar sta ik in de Nederlandse theaters met 
de voorstelling ‘Rust in je hoofd’. Over bewustzijn 
en zelfi nzicht, afgewisseld met korte geleide 
meditaties en prachtige muziek. Deze avond is 
een moment voor jezelf. Kom je ook?

Kijk voor locaties en data op
www.meditationmoments.nl/theater

Hoe komt het toch dat je soms, of 
misschien wel vaker dan je zou willen, 
geen rust hebt in je hoofd? Wat is die 
onrust dan? Waarom heb je geregeld 
geen rust in je hoofd?

Michael  Pilarczyk

   in je
hoofd

Rust
3736



Uw woonstijl, uw droomstijl

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

1902

2003

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux-collectie die u een brede keuze 
in designmeubelen biedt. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux-designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruime collectie in een 
herkenbare Leolux-studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een ‘Leolux Select Store’ mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl
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Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Als het weer
niet meezit, zorg
dan zelf voor een

goede bui

De herfst leert
ons hoe mooi

het is om dingen
los te laten

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

2e plaats

Beste Mobiel 

Reisadviseur van

Noord-Brabant 

2020

Marterhage 17 Berlicum
06-28512601

info@glasatelierliesbethkocken.nl 
www.glasatelierliesbethkocken.nl 

Dit najaar 
creatief aan de 
slag met glas? 
Volg een workshop of cursus 

bij Glasatelier Liesbeth Kocken 
voor professionele en 

persoonlijke begeleiding.

info@glasatelierliesbethkocken.nl 

Marterhage 17 Berlicum

info@glasatelierliesbethkocken.nl 

voor professionele en 
persoonlijke begeleiding.

Marterhage 17 Berlicum

info@glasatelierliesbethkocken.nl 

voor professionele en 
persoonlijke begeleiding.



Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte een kast-
oplossing, of het nu gaat om een standaard slaapkamerkast, 
een luxe inloopkast, een boekenkast of een tv-meubel. In 
onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- en 
slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die exact bij je past!

4342



Wij bieden medische microneedling aan, ook wel Collageen Inductie Therapie 
(CIT) genoemd. Dit is een zeer effectieve manier om de huid in de diepte te 
vernieuwen en te verstevigen. Door iedere behandeling wordt de aanmaak 
van collageen en elastine gestimuleerd en wordt uw huid steviger en gladder.

ELAN Clinics maakt gebruik van het eerste FDA goedgekeurde medische 
microneedling systeem ter wereld: de SkinPen. Hierdoor tillen we medische 
microneedling naar het allerhoogste niveau.

Zou u willen dat de structuur van de huid verbetert, (acné)littekentjes 
verdwijnen, een pigmentprobleem of beginnende huidveroudering wordt 
aangepakt? Dan is microneedling wellicht iets voor u. Bij microneedling met 
de Skinpen maken we met behulp van een speciale pen, met daarop een 
kop met naaldjes, microscopisch kleine gaatjes in de huid. De behandeling 
stimuleert de aanmaak van collageen en elastine en verfi jnt de huidstructuur. 
Bovendien zorgt deze behandeling voor een betere opname van actieve 
werkstoffen ten behoeve van de huidverbetering. De huid wordt sterker, 
egaler van kleur, weerbaarder en veerkrachtiger. 

Bent u benieuwd wat onze behandelingen en 
producten voor uw huid kunnen betekenen? 
Kom gerust langs voor een vrijblijvend 
en kosteloos adviesgesprek of maak een 
afspraak voor een behandeling.

Drs. Alice van der Linden, cosmetisch arts
Mariëlle van Gestel, schoonheidsspecialiste

Microneedling
Kent u deze huidverbeterende behandeling al?

Mooi Medisch Sportief gaat verder onder een nieuwe naam: Elan Clinics!
Elan staat voor bezieling, enthousiasme en gedrevenheid. Eigenschappen 
die goed bij ons passen. Een nieuwe naam, een nieuwe uitstraling, maar 
met vertrouwde kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Bij Elan Clinics 
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 - 170 28 131

helvoirt@elanclinics.nl
www.elanclinics.nl/helvoirt

“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 kunt u 
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.

Alice van der Linden & Mariëlle van Gestel 

Rosmalensedijk 10 | ‘s-Hertogenbosch | T 073 521 37 15 | www.swanenberg.nu

Natuursteen  -   K eramiek   -   Straatbaksteen  -   S ierbeton  -   Spl i t  &  gr ind   -   Tu indecorat ie
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Ram 21-03/20-04
Juist in deze periode moet je je 
focussen op relaties die harmonieus 
zullen zijn als je er goed voor zorgt. 

Stier 21-04/20-05
In oktober zal de Stier gespreks-
onderwerpen die als taboe gezien 
worden niet uit de weg gaan. 

Tweelingen 21-05/20-06
Diepe vrede en harmonie zullen je 
echte blijdschap geven en je begint je 
partner echt te waarderen.

Kreeft 21-06/22-07
Als je erover denkt om een   nieuwe 
hobby op te pakken, is het nu de juiste 
tijd. De energie van deze periode is 
goed voor alle creatieve activiteiten.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult liefde uitstralen, waardoor je
veel positieve gebeurtenissen in je 
leven zult aantrekken. 

Maagd 23-08/22-09
Oktober brengt een geweldig persoon 
in je leven, maar je angst om uit je 
comfortzone te komen kan je relatie 
verwoesten.

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal is goed geconcentreerd 
en werkt hard in deze periode. Dit kan 
je helpen je doelen te bereiken. 

Schorpioen 23-10/22-11
De Schorpioen wordt beloond in zijn 
werk, wat hem de ruimte geeft om 
aandacht te schenken aan zijn partner.

Boogschutter 23-11/21-12
Je herfstdepressie valt mee en je kunt 
een oktober vol romance en emoties 
verwachten.

Steenbok 22-12/20-01
Als je al een tijdje niet gelukkig bent in 
je werk, is dit het juiste moment om het 
geluk in eigen handen te nemen.

Waterman 21-01/19-02
Als je in een slechte bui bent, kun je 
dat weghalen met een nieuwe activiteit. 
Stort je op onontdekte dingen. Ervaar je 
je  leven als chaotisch, ruim dan op.

Vissen 20-02/20-03 
Oktober staat voor jou voor vrijheid. Je 
voelt je eindelijk kalm, dus heb je de tijd 
om voor jezelf te zorgen.

HOROSCOOP

Oktober geeft nieuwe energie

23-09/22-10
De Weegschaal is goed geconcentreerd 
en werkt hard in deze periode. Dit kan 
je helpen je doelen te bereiken. 

Wij staan al meer dan 40 jaar 
voor eenvoud en vakmanschap.

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

Gevers Tuinprojecten 
zet de bloemetjes buiten
Van een tuin met veel terrastegels, een Engelse tuin, kunstgras of juist veel 
verschillende siergrassen tot complete watertuinen inclusief verlichting: 
Gevers Tuinprojecten verzorgt het allemaal!

Schoolstraat 30 Rosmalen  |  06-36486119  |  geversgroen@hotmail.com
www.geverstuinprojecten.nl
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BESPREEK 
GOED MET
DE SPECIALIST 
WAT JOUW 
WENSEN ZIJN 

Permanente make-up, oftewel PMU, wordt steeds 
populairder. Maar wat is het precies? Permanente 
make-up is make-up die voor langere tijd blijft 
zitten. Dus niet permanent, zoals de naam 
misschien doet vermoeden. Om dit te bereiken 
wordt de make-up (of in het geval van PMU de 
pigmenten) niet op de huid aangebracht, maar in 
de (leder)huid door middel van een fl interdunne 
naald. Het heeft dus wat weg van tatoeëren, ware 
het niet dat bij tatoeëren de pigmenten in het 
onderhuidse bindweefsel worden ‘geprikt’ waar -
door ze echt permanent blijven zitten. PMU komt 
terecht in de lederhuid waardoor de make-up na 
één tot vijf jaar zal vervagen.

Bijwerken
Dit betekent dat permanente make-up na verloop 
van tijd moet worden bijgewerkt. Dat zou je als 
nadeel kunnen zien, maar ook als voordeel.
Make-uptrends veranderen met de jaren, net als 
jouw persoonlijke smaak. Wie weet vind je de 
make-up die je nu laat zetten over een paar jaar 

Looking good... 24/7
Wil jij er elk moment van de dag perfect uitzien? Heb je ’s ochtends geen tijd 

(of zin) om je op te maken? Of ben je simpelweg allergisch voor gewone make-up? 
Dan is permanente make-up dé oplossing voor jou!

wel helemaal niet meer zo mooi. Dan is het alleen 
maar goed dat het niet echt permanent is.

Esthetiek
De meest populaire soorten permanente make-up 
zijn eyeliner, opvulling van de wenkbrauwen en 
een randje om de lippen. Daarnaast wordt het ook 
ingezet om bijvoorbeeld vlekjes of littekens weg te 
werken, een hazenlip in een betere vorm te 
brengen of om een tepelhof te creëren na een 
borst reconstructie. Ook esthetisch natuurlijk, maar 
dan wel een andere vorm van esthetiek dan 
wanneer je PMU puur inzet om ook ‘zonder make-
up’ nog een sprekende uitstraling te hebben.

Bespreek je wensen
Belangrijk is dat je voor de behandeling goed 
met de PMU-specialist bespreekt wat jouw 
wensen zijn. Ondanks dat het niet permanent is, 
zit je wel voor een paar jaar aan permanente 
make-up vast. Zo is het resultaat helemaal wat jij 
voor ogen had...

BRUIST/BODY&MIND

Ben jij benieuwd of PMU ook iets voor jou is? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat PMU-specialisten, ook bij jou in de regio.
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Niet ieder kind is gelijk. Kinderen verschillen immers van elkaar: 
in aanleg, in tempo, in emoties en in ontwikkeling. Kinderen worden 
geboren met eigen kwaliteiten en interesses. Bij Kindcentrum 
De Groote Wielen houden we juist rekening met deze verschillen. 

 In ons aanbod zorgen we ervoor dat kinderen optimale kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen. Omgaan met verschillen betekent dat er meer aandacht is voor wat 
het kind nodig heeft.

“Niemand is zoals jij! Met ieders kwaliteit, werken aan de toekomst”
is de visie van kindcentrum de Groote Wielen

 
Ons kindcentrum is gelegen aan De Groote Wielen 
Plas, in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen. 
Kinderopvang, peuterarrangement (in een aparte 
PA groep), basisonderwijs, voor- en naschoolse 
opvang: alles is onder één dak te vinden. 

Onderwijs en opvang werken nauw samen, 
hierdoor krijgt het kind een doorlopende leerlijn 
binnen één pedagogische visie.
Kijk voor de verschillende opties en pakketten 
op de website van Ons Kindbureau. 

kinderopvang in Rosmalen, 
’s-Hertogenbosch en Vlijmen

Spirealaan 8, Rosmalen | www.onskindbureau.nl | info@onskindbureau.nl | 073- 8511155
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Chillen na een lange schooldag

Ontwikkel jezelf en groei samen

Vraag het de kinderen!

De wereld ontmoeten is ons motto!

Ontwikkeling van A tot Z

4Huisstijlhandboek kindcentrum de hoven

Logo

Er is 1 logo: Het beeldmerk en de tekst ‘kindcentrum de hoven’. 
Het beeldelement komt het best tot zijn recht met veel witruimte eromheen.
 

Voor uitzonderingen geldt dat er toestemming moet zijn verleend door CreCs Creatie & Concept. 

Basiselementen
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Leren en groeien van binnenuit

Aandacht voor de aard van ieder kind

Deze 
maand 

stellen wij u 
voor aan:

Niemand is zoals jij!

Ga voor meer informatie naar: www.kcdgw.nl 
Wij zijn ook te volgen via Facebook en Instagram:

      Kindcentrum De Groote Wielen- kinderopvang/BSO

      Kindcentrum_de_groote_wielen

      

Alles voor de
 moderne man
JEANS AND MORE... 
Ben je op zoek naar een passende outfi t in de regio 
Den Bosch? Dan ben je bij JeansBarn in Rosmalen 
aan het juiste adres. 

Brede collectie
De collectie voor de moderne man is zeer compleet te 
noemen en varieert van boxershorts tot riemen en 
sokken. “Mannen kunnen hier dus terecht voor hun 
hele garderobe. En we hebben ook grotere maten,” 
aldus Frans en José die het in hun zaak graag 
gezellig maken: de koffi e staat altijd klaar! 
Parkeren is er bovendien gratis.

Deken Fritsenstraat 63 Rosmalen
 073 - 5213368

info@jeansbarn.nl  |  www.jeansbarn.nl

“Het team van JeansBarn 
voorziet je graag van 
persoonlijk advies” 

TOPMERKEN ZOALS LTB, 
WRANGLER, CARS, PETROL, 

NO-EXCESS, NOIZE, NZA 
NEW ZEALAND AUCKLAND, 
C.O.J. DENIM, HALLYARD 

EN NEW STAR, PUMA, 
MUCHACHOMALO, LEVI’S, 

SLOGGI, TEN CATE, HOM EN 
SCHIESSER

JEANSBARN BIEDT OOK 
EEN RUIME KEUZE 
AAN BEDRIJFS- EN 
PROMOTIEKLEDING

Frans

Kom langs, 
we zien je graag!

Alles voor de
 moderne man
JEANS AND MORE... 
Ben je op zoek naar een passende outfi t in de regio 
Den Bosch? Dan ben je bij JeansBarn in Rosmalen 
aan het juiste adres. 

Brede collectie
De collectie voor de moderne man is zeer compleet te 
noemen en varieert van boxershorts tot riemen en 
sokken. “Mannen kunnen hier dus terecht voor hun 
hele garderobe. En we hebben ook grotere maten,” 
aldus Frans en José die het in hun zaak graag 
gezellig maken: de koffi e staat altijd klaar! 
Parkeren is er bovendien gratis.
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Een bezoek aan de tandarts zorgt ervoor dat ziekten en 
afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Voor uw gezondheid adviseren wij uw gebit twee keer per jaar te 
laten controleren om te voorkomen dat u klachten krijgt.

Tandarts nodig?
 Tijdens deze controle worden uw eigen tanden en kiezen, maar ook kronen 
en/of bruggen en prothese en uw tandvlees - oftewel de gehele omgeving in 
de mond - onderzocht. Ook wordt met u de mondverzorging doorgenomen, 
omdat een goed onderhoud van het gebit een must is voor uw gezondheid. 
Een ontsteking in uw mond, hoe klein ook, kan namelijk elders in het 
lichaam voor problemen zorgen. 

 Altijd in overleg 
 Mocht tijdens deze controle blijken dat uw gebit een extra behandeling 
behoeft, dan bespreken wij dit eerst met u alvorens te starten. Wij leggen u 
ook de kostenspecifi catie voor.

Een kleine behandeling zoals een 
gebitsreiniging kan meestal tegelijk 
met de periodieke controle worden 
uitgevoerd. Tandarts Steenbergen 
probeert voor u kosten en tijd te 
besparen door zoveel mogelijk 
(be)handelingen in één afspraak 
te plannen. Heeft u klachten die 
u wilt laten behandelen tijdens de 
controleafspraak, geeft u dat dan tijdig 
aan ons door, zodat voor u extra tijd kan 
worden gereserveerd. 
 
In onze praktijk kunnen we veel 
voor u betekenen.
Neem contact op voor een 
vrijblijvende afspraak. 

Bent u in Tilburg en Oss op 
zoek naar een deskundige 

tandarts die uw gebit samen 
met u gezond houdt en waar 
u tevens voor cosmetische 

behandelingen terecht kunt?

Kom dan naar

Wij willen u graag laten zien wat 
wij zoal voor u kunnen betekenen 

en hoe we met onze patiënten 
omgaan.

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.nl

Heerlijke
maaltijden

Femke's Groente en Fruit  
Molenhoekpassage 9 Rosmalen 

073-5230170  |    Femke’s Groente en Fruit

Weinig tijd maar wil je toch gezond eten? 
Wij hebben de lekkerste maaltijden al voor je 
klaargemaakt. Zodat jij binnen no-time kunt 
genieten!

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.
Zij 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
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

5554



Je kent het vast wel; van de ene op de andere dag begrijpt jouw kind wat 
je bedoelt. Of ineens hoor je een klank die lijkt op het woord dat je kind wil 
zeggen. Bijvoorbeeld: ‘oen’ is schoen of ‘jam’ is boterham. Je kind gaat 
steeds meer woorden gebruiken. Kinderen leren veel van hun omgeving. 
Daarom is het zo belangrijk om tegen je kind te praten, om te vertellen wat 

je ziet en wat er gebeurt. Je kind leert de koppeling te maken 
tussen taal en gebeurtenissen, emoties of voorwerpen. 

(Voor)lezen levert een positieve bijdrage aan het vergroten van 
de taalvaardigheid en het leesplezier. Door interactief te lezen (open 

vragen stellen) gaat je kind op zoek naar woorden en leert 
om deze in te zetten in verschillende situaties. 

Taalontwikkeling bestaat uit taalbegrip en 
taalproductie. Je moet woorden eerst 
begrijpen voordat je ze zelf kunt produceren. 
Misschien voor jouzelf een beetje saai, maar 
voor je kind essentieel: herhaling! Door regel-
matig te herhalen maken kinderen zich dat eigen.

De taalontwikkeling verloopt bij elk kind in min of meer vaste 
stappen: mijlpalen. Het is goed om je te realiseren dat er grote 

verschillen zijn tussen kinderen. Sommige kinderen praten rond 
hun eerste verjaardag terwijl andere rond hun tweede verjaardag hun 

eerste woordjes zeggen. Soms lijkt de ontwikkeling een tijdje stil te staan om 
dan ineens weer een ‘sprintje’ te maken.

Wil je daar meer over weten? Neem eens een kijkje op www.kindentaal.nl.

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

PEDAGOGISCHE COLUMN/SANDRA VAN KRIEKEN PEDAGOGISCH COACH VAN KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE 

De taal-spraak- 
 ontwikkeling 

De taalontwikkeling van een kind groeit enorm in de eerste vijf jaar; van brabbelen naar 
hele gesprekken. Een baby kan in de baarmoeder al geluiden horen, daarom heeft hij 
na de geboorte vaak voorkeur voor bekende geluiden zoals de stem van de moeder. 

MEER DAN ALLEEN HAAR

19

Bij LOKZ kunt u terecht voor een totale beleving 
onder 1 dak. Kom langs bij de Hair bar, Brow bar, 
Lash Bar of Boutique met leuke sieraden, kleding en 
accessoires of maak online een afspraak. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.lokz.nl.

Bij LOKZ maken we niet alleen maar mooi haar. Waar 
we ons voornamelijk ook op focussen zijn de          
wenkbrauwen. Wij zorgen voor de perfecte shape, 
om jouw gezicht zo goed mogelijk uit te laten komen. 
Bij LOKZ epileren we met draad en verven met 
henna. Sinds kort hebben we een nieuwe merk 
namelijk Dyotics Brow Henna van blond tot zwart, 
zodat we elk type vrouw van perfecte wenkbrauwen 
kunnen voorzien. 

Houd je wenkbrauwen thuis zelf in shape door 
middel van onze make-up van Mrs Highbrow. Deze is 
verkrijgbaar bij ons in de salon.

Kerkwijk 9           5258 KA Berlicum           073-6896791           info@lokz.nl



Zandstraat 13
5391 AL Nuland
06 - 52 06 36 42

www.coloninbalance.com

Kitty Wolf is al vijftien jaar 
darmexpert. 

Zij is de grondlegger van 
het combineren van 

darmspoelingen met emoties. 
Zij wilde iets betekenen voor de 
mensen op gezondheidsvlak. 
Na het volgen van de Mastery 

University van Anthony 
Robbins en de opleiding tot 

darmtherapeut is zij begonnen 
in haar eigen praktijk.

Al vijftien jaar heeft zij een 
bloeiende praktijk en leidt 
zij het merendeel van de 
darmtherapeuten op in 
Nederland en Europa.

Bel
06-52063642

Dat heeft alles te maken met de komst van laxeer- en purgeermiddelen. Dit was 
een uitkomst voor de ziekenhuizen, kostte minder en was minder tijdrovend.

Wat is dan het nut van darmspoelingen?
Ik bekijk het als volgt: elke auto krijgt jaarlijks een Apk-keuring, we gaan twee keer 
per jaar naar de tandarts om tandplaque te laten verwijderen voor het behoud van 
een gezond gebit en bijna elke dag nemen we een douche. Maar zelden reinigen 
we van binnenuit terwijl daar de schoonheid en gezondheid begint.
Zodra je gereinigd hebt kan je lichaam goede voeding en goede bacteriën beter 
opnemen. Ook neemt het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer toe. Als 
de wanden van de darm ontdaan zijn van rotzooi, oude afvalresten en slijmresten, 
dan maakt het lichaam ook de juiste bacteriën weer aan om je afweersysteem en 
immuunsysteem aan te sterken. 

De plaque kan teerachtig hard zijn en deze krijg je er met 
een goed laxeermiddel niet uit. Ik adviseer zelf ook 
producten die de zogenoemde ‘bio fi lm’ wel los kunnen 
weken en waardoor je goed naar het toilet kunt. Echter 
is mijn bescheiden mening dat ik tot nog toe, in de 
afgelopen 16 jaar, geen middel ben tegengekomen dat 
de gehele darm kan ontdoen van die teerachtige laag 
zonder de darmspoelingen.

Wil jij ook af van alle oude ‘shit’?  
Bel dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of kuurbehandeling.

Darmspoelingen zijn niets nieuws. De oudste literatuur waarin 
geschreven wordt over ‘darmspoelingen’ dateert uit 1500 v. Chr. 
De Egyptenaren hebben dit op de Ebers Papyrus geschreven. 
Waarom weten we er heden ten dage dan zo weinig van?

DARMSPOELINGEN,
DE NORMAALSTE ZAAK 
VAN DE WERELD?

COLUMN/KITTY WOLF

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

ModeModeModeModeModeModeModeMode VOOR IEDERE 
VROUW

Onze merken
Elsewhere - Masai - Nör - Ophilia - Sani Blu - Simclan

Vetono - Yellow Label - Zeitlos - Zilch
Basic

Anna Montana - BF-jeans - Kunert - Slippely - Stehmann
Sieraden - Zsiska

U kunt bij ons terecht
voor maat 34 t/m 46 en 
voor de +lijn 46 t/m 54.

Een droomscooter
  voor jou!
Je vindt hem bij Jasper Vos 
Scooters! Zowel nieuw als 
tweedehands.

Kasteeldreef 38K ’s-Hertogenbosch  |  06 822 644 17   |  info@jaspervosscooters.nl  |  www.jaspervosscooters.nl

Kom gezellig langs bij 
Jasper Vos 
Scooters!
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 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

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

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

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

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

FriendVoel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.rosmalenbruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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THE NEW
OPEL CORSA
Nú al vanaf 

€ 17.699
www.vanmossel.nl/opel
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