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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat de 
volgende Olympische Zomerspelen 
in (Japan) Tokio plaats zullen vinden 
en dat YOI als derde tuinmeubel- 
label afkomstig uit het Borek-huis 
wordt geïntroduceerd. Alle series van 
YOI hebben namen in het Japans, 
afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen-gevoel.



Doen waar 
jij je goed 
bij voelt

Wolput 30 Vlijmen, T 073 - 684 73 15, E info@atskliniek.nl,  /atskliniek,  /ats_kliniek

Al 20 jaar  lokaal en  vertrouwd

De kwaliteit van het leven, lekker in balans, zowel 

fysiek als psychisch. Een plastische of cosmetische 

ingreep kan uitkomst bieden om je weer een natuur-

lijk mooier resultaat te bieden en zelfverzekerder 

door het leven te gaan. 

Onze ervaring, vakkennis en persoonlijke benaderingen 

staan garant voor topkwaliteit. Het doel van het team 

van ATS-kliniek is te allen tijde om jouw wensen op een 

zo mooi mogelijke manier te realiseren. Onze deskundi-

ge en ervaren specialisten staan van consult tot en met 

nazorg voor jou klaar. We zijn altijd volop betrokken en 

 begaan. Dat is het voordeel van een kleinschalige kliniek 

bij jou in de buurt. Vanwege onze hoge kwaliteitseisen 

besteden wij veel meer tijd aan behandelingen dan 

 anderen. Dat  noemen we kwaliTIJD.

Bij ATS-kliniek kun je terecht voor behandelingen aan 

het gelaat (o.a. facelift, neuscorrectie en ooglidcor-

rectie), lichaam (o.a. borstvergroting en buikwandcor-

rectie), laserbehandelingen (o.a. ontharing en huid-

verbetering) en injectables (o.a. botox en � llers). 

Stoor jij je eraan dat rimpels je gezicht ouder doen 

lijken? Last van storende haargroei? Toe aan een frisse 

oogopslag? Neem voor meer informatie of het  maken 

van een afspraak voor een gratis intake gesprek 

 contact op via: 

073 684 73 15 of atskliniek.nl

Bij ATS-kliniek staat kwaliteit voorop
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VOORWOORD/MEI

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers
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in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers
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We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat 
jullie ook deze maand (en de komende maanden) gewoon 
kunnen genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor 
jullie hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons 
gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks 
leven weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook 
in deze nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende 
verhalen van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet 
alleen, we hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! 
Wat? Blader verder en lees het zelf! 

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-46863834

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN  Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

 Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De 
Langstraat Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

HEUSDEN

WAALWIJK

KAATSHEUVEL

RAAMSDONKSVEER

GEERTRUIDENBERG

WASPIK

DE LANGSTRAAT

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

OOSTERHOUT

REESHOF
TILBURG

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Reeshof Bruist.Inhoud
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk
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En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN

EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN

98



Supradeck terrasplanken
100% gerecycled

Respect voor het milieu is een prioriteit bij 
Supradeck. Daarom produceren wij ons
product uit 100% gerecycled en recyclebaar 
materiaal. De planken zijn opgebouwd uit  
65% gerecycled hardhout gecombineerd 
met gerycled kunststof, bedekt met een 
polymeer coating dat de buitenste laag 
afdicht in een waterdichte, krasvrije en 
kleurvaste plank.

polymeer coating dat de buitenste laag 
afdicht in een waterdichte, krasvrije en 
kleurvaste plank.

AFMETINGEN
Dikte Breedte

140 mm

Lengte

2.2 m23 mm

Eigenschappen
• 100% gerecycled en recyclebaar
• 25 jaar garantie
• 100% waterdicht
• 0% onderhoud
• Kleurvaste plank
• Volledig vlek- en krasbestendig

Supradeck terrasplanken

Showroom & Magazijn: Emmikhovensestraat 8, Waalwijk
0416-760 800  |  WhatsApp: 06-30 53 64 00  |  info@houtdirect.nl  |  www.houtdirect.nl
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  Stay home and
       stay safe

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. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win
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Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE

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

Maak kans op een
Wilkinson Intuition F.A.B. 
scheermesje.
Dit systeem scheert moeiteloos 
in beide richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards). Je had nog 
nooit zo snel een gladde huid.

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
1 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 

Tickets blijven geldig!

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties 
en profi teer van mooie kortingen 
van onze bruisende ondernemers.

BRUISTBRUISTBRUIST
Deals
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Na twintig jaar in het 
slagersvak te hebben gewerkt, 

vond Jack Wolfs het tijd voor 
iets anders. Via via kwam hij 

in contact met Glashandel 
Horvers waar hij de kans 
kreeg als glassnijder aan 

de slag te gaan. In de loop 
der tijd bekwaamde hij zich 

verder in het ontwerpen, 
vervaardigen, restaureren en 

repareren van glas in lood. 
In 2004 startte hij zijn eigen 

atelier.

Creatief spelen met licht en kleur

DE DETAILS 
MOETEN 
HELEMAAL 
KLOPPEN

Creatief spelen met licht en kleur
Jack onderscheidt zich onder andere door zijn 
vaardigheden en zijn productkennis. “Ik ben geen 
kunstenaar, maar meer een technisch vakman. 
Ik kan negen van de tien keer precies maken wat 
de mensen willen.”

Gezamenlijk proces
“Het is steeds weer een uitdaging om samen met de 
klant een praktische oplossing te vinden. Als mensen 
een eigen ontwerp hebben, kan ik aangeven wat er 
al dan niet mogelijk is en eventuele alternatieven 
aandragen. Is er kleine schade aan glas in lood, dan kan 
ik dit vaak ter plekke maken; eenvoudig en betaalbaar. 
Ik restaureer tevens veel glas in jaren dertig huizen. Het 
kan desgewenst in een modern jasje worden gegoten, 
maar ook in oude glorie worden hersteld.”

Samenwerking
Jack werkt samen met betrouwbare partners als 
Glashandel Horvers om als dat nodig is het glas in lood 
tussen isolerend, dubbel glas te kunnen plaatsen of 
kozijnen aan te passen. “Alles wordt van A tot Z geregeld.”

Fusing
“Het mooie aan glas in lood is dat je speelt met het licht. 
Door het versmelten van glas kan ik unieke cadeaus 
creëren, bijvoorbeeld schalen ter gelegenheid van jubilea.”

Vertrouw op de jarenlange ervaring van 
Jack Wolfs en informeer vrijblijvend naar
wat hij voor u kan betekenen.

Belgiëstraat 6, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.

COLUMN/SISSY COACHT

 Leefbare en veilige omgeving  
 Kinderen/jongeren worden steeds meer 

geconfronteerd met een snellere en drukke 

maatschappij waarin meer en hogere eisen 

worden gesteld. Veel kinderen hebben hier 

moeite mee en komen daarom met allerlei 

soorten hulpvragen bij ons in de praktijk. De een 

heeft moeite zich te concentreren, de ander is 

hooggevoelig en weer een ander is bijvoorbeeld 

vaak boos, ervaart stress of heeft weinig 

zelfvertrouwen. Wij begeleiden kinderen bij het 

bewust worden van zichzelf, hun kwaliteiten, 

talenten en mogelijkheden.

 

 Aandacht 
 Wij kijken heel bewust naar alle facetten in het leven van de kinderen en vaak 

wordt het hele gezin erbij betrokken. Uit onderzoek blijkt dat de druk op het 

gezinsleven de laatste jaren steeds meer is toegenomen. Iedereen is anders 

en elke situatie is anders, vandaar dat wij heel intuïtief te werk gaan. De 

methodieken die wij gebruiken verschillen dan ook van persoon tot persoon. 

Met onze expertise helpen we ouders en kinderen waar we 

kunnen. Meelopen, ondersteunen, coachen en tools 

aanreiken om jullie vervolgens met vertrouwen je eigen 

weg te laten gaan! We helpen gezinnen om hun weg 

te vinden met de uitdagingen van het gezinsleven. 

Tinie de Munnikstraat 27-39, Drunen  |  06-36329221  |  www.sissyherman.nl

Check de
website voor

meer 
informatie!

Sissy Coacht!
Samen met mijn prachtige

kinderen woon ik in het Brabantse
Vlijmen. Na het verlies van mijn
dochter Roos gooide ik het roer
om. Ik startte de opleiding tot

kindercoach. Daarna de opleiding
tot gezinscoach en richtte in 2015

mijn praktijk Sissy Coacht! op.
Sinds eind vorig jaar versterkt

Bianca van Iersel mij in de 
praktijk.

Sissy  Coacht!
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Op zoek naar een 
betrouwbare jonge 

occasion? Zoek niet 
verder! Bij Redeker 

Automotive kunnen ze je 
ongetwijfeld helpen aan 

een auto die voldoet aan 
al jouw wensen!

“Standaard hebben we zo’n twintig occasions op voorraad, waaronder 
een aantal exclusieve modellen”, begint Harm zijn enthousiaste 
verhaal. “Wij selecteren ons aanbod zorgvuldig, historie en 
onderhoudsverleden zijn bekend en uiteraard verkeren de auto’s in de 
beste conditie. Maar daarnaast gaan wij ook specifi ek voor onze klanten 
op zoek op basis van hun wensen. En ook al moeten we daarvoor naar 
het buitenland, ik haal de auto persoonlijk voor onze klanten op. Dat is 
nu eenmaal de service die wij bieden.”

Topservice
Het leveren van topservice staat dan ook voorop bij Redeker 
Automotive. “Wij luisteren altijd aandachtig naar de wensen van onze 
klanten om daar zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen”, vertelt 
Harm. “Daarnaast zijn wij ook zeer fl exibel in onze dienstverlening. We 
zijn altijd bereikbaar en op afspraak kunnen klanten zelfs ’s avonds bij 
ons terecht. Maar net wat de klant het beste uitkomt. Bij Redeker 
Automotive hebben we nu eenmaal een passie voor auto’s en die 
passie willen we met al onze klanten delen.”

Verkoop en meer
Overigens kunnen klanten bij Redeker Automotive niet alleen terecht 
voor de aankoop van een occasion. “Sinds kort ben je bij ons ook aan 
het juiste adres voor onderhoud aan je auto en apk-keuringen. 
Daarnaast bieden wij diverse lease mogelijkheden en kunnen wij ook 
van dienst zijn bij het importeren en exporteren van auto’s. Loop dus 
gewoon eens binnen of maak een afspraak en ontdek zelf wat wij voor 
jou kunnen betekenen.”

Redeker Automotive
Eigenaar: Harm Redeker  |  Raadhuisstraat 64, Raamsdonk
06-29165723  |  www.redekerautomotive.nl

Dé occasionspecialist van Raamsdonk

PASSIE 
VOOR 
AUTO’S

Dé occasionspecialist van Raamsdonk
BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

John, Linda en Johnny de Mol zijn overal. Zij 
zijn de grote spelers van de entertainment-
industrie. Maar waar komt het enorme succes 
van de familie eigenlijk vandaan? Hoe werden 
de De Mols opgevoed? Wat drijft hen? Hoe zijn 
ze geworden wie ze nu zijn? Op zoek naar 
antwoorden op deze vragen dook Mark Koster 
in de familiegeschiedenis. In dit fascinerende 
en onthullende familie-epos schetst hij hoe 
een hyperambitieuze familie via netwerken, 
werklust en zakelijk opportunisme haar 
dromen wist waar te maken en nu al 
decennialang bepaalt wat wij aan nieuws, 
muziek en vermaak krijgen voorgeschoteld.
DE MOL ligt nu in de boekhandel.

BOEKJE LEZEN
DE MOLF

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen op www.freshhh.nl/bewegen/
yoga-oefeningen-thuis

     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUISBPG Jac Klijn Bouwmaterialen 

De groothandel in bouwmaterialen 
voor zowel particulieren en 
professionals. Al jarenlang. 
Onze specialisatie ligt vooral in 
sierbestrating, bouwmaterialen, 
en badkamers. Voor allerlei 
bouwmaterialen kun je moeiteloos 
in onze groothandel terecht. Van 
natuursteen en keramische tegels 
tot tuinverlichting, tuinhout en 
diverse sanitair, het ligt voor je 
klaar. Jac Klijn: jouw bouwpartner 
met een zeer compleet aanbod.

SIERBESTRATING

BADKAMERS

Ons aanbod sierbestrating is zeer divers. De juiste materiaal-
keuze is immers zeer bepalend voor de uitstraling en sfeer 
van jouw tuin. Bij de samenstelling van onze sierbestrating 
houden wij hier rekening mee. Of je nu op zoek bent naar 
natuursteen, stenen, klinkers, terras- of keramische tegels, 
bij Jac Klijn slaag je altijd.

BOUWMATERIAAL

Sierbestrating?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

BPG 
daar bouw 

je mee!

AMERIKASTRAAT 18
KAATSHEUVEL
0416-280055
WWW.JAC-KLIJN.NLGA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk

RIJBEWIJS/TIPSBlij dat ik rij! Maar eerst nog ‘even’ slagen...

Poolsestraat 17, Kaatsheuvel  |  0651240477  |  www.verkeersschoolmika.nl

geeft richting aan
Vraag 
een 

GRATIS 
proefl es 

aan
Auto             Aanhangwagen             Bromfi ets             Motor             Vaarbewijs

Wil jij je autorijbewijs, motorrijbewijs of bromfi etsrijbewijs halen in 
Waalwijk en omgeving? Wij geven persoonlijke begeleiding en advies.

RIJBEWIJS/TIPS Maar eerst nog ‘even’ slagen...
Lekker rondrijden in je eigen autootje. Niet meer afhankelijk 
van pa of ma, het OV, je brommer/scooter of de benenwagen. 
Maar daarvoor moet je wel eerst je rijbewijs halen! Wij zetten 
een aantal zaken op een rijtje waar je rekening mee moet 
houden. Als je onze tips in acht neemt, moet het lukken om 
dat felbegeerde roze pasje in je bezit te krijgen!

Een goede voorbereiding is wat dat betreft echt 
het halve werk. Neem alle tips van je instructeur 
ter harte, besteed veel tijd en zorg aan het 
behalen van je theorie-examen en let goed op 
tijdens de rijlessen. Probeer je zo goed mogelijk 
voor te bereiden op het rijexamen, waarbij vooral 

Hoe haal ik zo snel mogelijk mijn rijbewijs?

Tip 4
regelmaat in de rijlessen die je volgt 
heel belangrijk is.

Wil jij meer informatie over rijlessen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.
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1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5

1

Yellow   fever!

2

3

4

6

Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!

9

8
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11

12

10
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Hooikoorts door graspollen? 
Kunstgras biedt een oplossing!
In verschillende kleuren groen met bruin mosdraad!

KUNSTGRAS 
IN DE TUIN

GEKLEURD 
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS 
OP BALKON

SPORT- EN SPEEL 
KUNSTGRAS

De leverancier van kwaliteit kunstgras!

Niets zo vervelend als een loopneus en tranende en 
rode ogen door hooikoorts! Het weer, fi jnstof, roken, 
erfelijk bepaald maar ook graspollen kunnen hier een 
oorzaak van zijn. 

Met kunstgras minder last van hooikoorts!
Een vrijwel onbekend voordeel van kunstgras is dat het helpt tegen 

hooikoorts klachten! Het is natuurlijk niet zo dat uw hooikoorts overgaat, 

maar ook mensen die last hebben van een allergie door grassen, kunnen 

eindelijk met de voetjes omhoog op hun eigen gazon van kunstgras!

En dat zonder extra last van hooikoorts!

Daarnaast zijn er geen allergische reacties 

op kunstgras bekend.

Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat, wat 

het kost en wat de andere voordelen zijn? 

Bezoek onze kunstgras-showtuin 
in Oirschot en wij leggen u graag uit 
wat kunstgras voor uw hooikoorts-
klachten door graspollen kan 
betekenen.

eindelijk met de voetjes omhoog op hun eigen gazon van kunstgras!

En dat zonder extra last van hooikoorts!

Daarnaast zijn er geen allergische reacties 

Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat, wat 

het kost en wat de andere voordelen zijn? 

Bezoek onze kunstgras-showtuin 
in Oirschot en wij leggen u graag uit 
wat kunstgras voor uw hooikoorts-
klachten door graspollen kan 

Geeneindseweg 2, Oirschot  |  06 14 46 03 55  
info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

Hooikoorts door graspollen? 
Kunstgras biedt een oplossing!

PROMOCODE: BRUIST
GELDIG IN MEI 2020 

Deal
lever deze coupon in voor 

GRATIS 
drukverdeeldoek
t.w.v. € 2,95 m2
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Stijlvolle en trendy raam  decoratie
Maak van jouw huis een sfeervol thuis

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 
begeleiding”
Camiel Klerx

Stijlvolle en trendy raam  decoratie
Op zoek naar nieuwe raambekleding? 
Magneet Interieurs is specialist op het gebied 
van raamdecoratie en is op de hoogte van de 
laatste woontrends. We werken uitsluitend met 
merken van topkwaliteit en alles wordt voor 
jou op maat gemaakt. Wat je woonsmaak ook 
is, er is altijd een passend product te vinden 
in onze ruime collectie. 
Moeilijk om te kiezen? Bij Magneet Interieurs 
helpen wij je graag met een persoonlijk 
advies. We lenen je gratis stalen uit voor thuis. 
We meten alles gratis in en in ons eigen atelier 
realiseren onze drie coupeuses 
al jouw woonwensen. Tot slot 
zorgen onze stoffeerders voor 
vakkundige plaatsing van al je 
raamdecoratie.

Het team van Magneet 
Interieurs biedt jou 
jarenlang woonplezier! 

Magneet 
Interieurs neemt 
jou alles uit 
handen als het 
gaat om interieur!

Ben je toe aan een 
ander interieur? 
Magneet Interieurs is 
jouw specialist op het 
gebied van wonen, 
slapen, vloeren en 
raamdecoratie.

MEUBELENMEUBELEN

SLAPENSLAPEN

VLOERENVLOEREN

RAAMDECORATIESRAAMDECORATIES

Grotestraat 331 WaalwijkGrotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 170416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nlwww.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 

advies. We lenen je gratis stalen uit voor thuis. 
We meten alles gratis in en in ons eigen atelier 
realiseren onze drie coupeuses 
al jouw woonwensen. Tot slot 
zorgen onze stoffeerders voor 
vakkundige plaatsing van al je 

Het team van Magneet 
Interieurs biedt jou 
jarenlang woonplezier! 

raamdecoratie.raamdecoratie.
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Een dag om ja 
tegen te zeggen

EERST HET 
BUDGET, 

DAARNA HET 
PLANNEN

Er zijn mensen die al van jongs af aan dromen over 
hun perfecte bruiloft. Het ideale plaatje zit in hun 
hoofd of er ligt zelfs al een compleet draaiboek klaar. 
Je weet maar nooit hoe snel die grote dag komt. 
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die – tot het moment 
dat ze ten huwelijk gevraagd worden – nooit over hun 
bruiloft nadenken.

Trouwen in mei
Ben je net ten huwelijk gevraagd en denk je ‘we 
trouwen gewoon even snel deze maand’, dan is de 
kans groot dat je van een koude kermis thuiskomt. 
Mei is namelijk de op twee na populairste maand 
om te trouwen (alleen juni en september zijn 
populairder), dus de kans is groot dat de agenda’s 
van de meeste trouwambtenaren al ruimschoots zijn 
volgepland. Misschien maar goed ook, want is het 
niet veel leuker om jezelf toch even de tijd te gunnen 
om het een en ander te regelen?

Ga jij ook trouwen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je heel wat specialisten die je daarbij kunnen helpen.

Een dag om ja 
tegen te zeggen

Je hebt JA gezegd! Op die eerste vraag dan, de vraag ‘wil je met mij 
trouwen?’. Nu is het tijd om dat tweede jawoord te plannen: je bruiloft. 

Heel leuk, maar er moet ook heel wat geregeld worden.

Budget
Als je je bruiloft goed aan wil pakken, valt er namelijk 
heel wat te regelen. Datum en locatie zijn de eerste 
punten op het lijstje. Je kunt nog zo’n mooie datum 
in je hoofd hebben, als de locatie van je dromen 
op die dag niet meer beschikbaar is, zul je toch 
echt moeten uitwijken naar een andere datum of 
een andere locatie. En verder: de getuigen moeten 
worden geregeld, de gasten uitgenodigd en het 
trouw pak en de trouwjurk moeten worden gekocht. 
Wil je alleen een huwelijksvoltrekking of ook een 
receptie en/of feest? En moeten daar dan de hele dag 
foto’s van gemaakt worden door een professionele 
fotograaf? Of heb je een vriendin of oom die die taak 
ook op zich kan nemen? Et cetera, et cetera... Veel is 
afhankelijk van je budget, dus misschien is dat nog 
wel belangrijker om als eerste te bepalen. Want als 
jij weet wat jullie budget is, dan weet je pas echt hoe 
groots je uit kunt pakken.

BRUIST/LIFESTYLE
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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

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

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

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

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Albert Schweitzerlaan 13 Andel  |  06 44 14 38 47  |  info@pelleinterieurbouw.nl  |  www.pelleinterieurbouw.nl

Bent u op zoek naar een exclusief interieur bij u thuis of op het werk? Pelle Interieurbouw 
staat open voor al uw wensen, of deze nu gaan over keukens, inbouwkasten of meubels. 
Neem vandaag nog contact met Dimar op! Wij realiseren het interieur dat bij u past!

Een interieur dat bij u pastDimar Pelle

Neem contact op voor de mogelijkheden

DAIKIN Altherma 3 All Electric EcoTec plus  -  VaillantDAIKIN Altherma 3 All ElectricDAIKIN Altherma 3 All Electric

Amerikastraat 43, Kaatsheuvel
06 26482527  |  info@byharley.nl
www.byharley.nl

Onze meest populaire 
   warmtepomp 
             en cv-ketel...

Waarom 
By Harley?

BY HARLEY
By Harley installeert, 
repareert en onderhoudt uw 
warmtepomp, airco 
of ander klimaatsysteem. 
Dat doen we goed, snel, 
persoonlijk en betaalbaar. 
Zo bent u altijd verzekerd 
van een aangename 
temperatuur, 
thuis en op het werk. 

WARMTEPOMP
Je huis duurzaam verwar-
men met minder aardgas: 
dat kan met een hybride 
warmtepomp. Hij werkt sa-
men met je cv-ketel op gas 
en is een goede tussenstap 
naar een vol-elektrisch 
huis. Je C02-uitstoot voor 
verwarming en warm water 
daalt met zo’n 25 procent.

AIRCONDITIONING
‘Waarom zou ik kiezen 
voor een airconditioning 
in huis of bedrijf?’ zult u 
misschien denken. Een 
aangenaam binnenklimaat 
is geen overbodige luxe 
en kan zelfs gezien worden 
als noodzaak. 
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Wat is dat toch met mannen en motoren? En wat hebben vrouwen toch met mannen 
op motoren? Misschien heeft het een wel wat met het ander te maken?! Want welke 
man wil nou niet dat elke vrouw hem nakijkt als hij voorbijscheurt op zijn motor...

Mannen & 
MOTOREN

MAN/CAVE

Wat hebben mannen als Marlon Brando, James 
Dean, Steve McQueen en - wat meer van deze tijd 
- Justin Bobby (uit The Hills) met elkaar gemeen, 
behalve dan dat vrouwen als bosjes voor ze vallen? 
Hun voorliefde voor motoren! Nu wil dat niet per se 
zeggen dat je als man altijd sexy bent met een 
motor. Maar het imago van een stoere motorrijder 
werkt zeker wel mee…

Het ultieme gevoel van vrijheid
Misschien is dat ook wel de reden waarom veel 
mannen van een zekere leeftijd ineens hun 
motorrijbewijs gaan halen... Of komt dat toch meer 
door al de verhalen die ze om zich heen hebben 
gehoord over hoe geweldig motorrijden is en het 
besef van ‘het is nu of nooit’? Los van dat het 
vrouwen aantrekt, is motorrijden volgens de meeste 
motorrijders namelijk het ultieme gevoel van 
vrijheid. Je bent volledig één met je motor en terwijl 
de wind langs je helm suist en je het gas vol 
opentrekt, kun je gaan waarheen jij maar wil. Is dat 
niet het mooiste gevoel dat er is?!

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Reigerbosweg 2, Waalwijk 
0416-337569  | www.plus.nl/supermarkten

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

Dankjewel!
Dankjewel kassières, vakkenvullers en al die 
andere medewerkers van onze supermarkten
en distributiecentra. Maar ook onze leveranciers, 
boeren, transporteurs en zij die zorgen voor 
onze dagelijkse boodschappen. Dankjewel voor 
jullie fantastische werk in deze roerige tijden.

En ook tegen onze klanten zeggen we dankjewel.
Voor jullie begrip, geduld en medewerking.
En voor het helpen van degenen die 
noodgedwongen even thuis moeten blijven.
Dankjewel!

365 DAGEN PER JAAR OPEN VAN 7 TOT 21 UUR
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Tijdelijke woonruimte nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur, geheel gemeubileerd. 

Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. 
Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

Chaletpark Kempenbos, Westelbeersedijk 6 Diessen - Baarschot
Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.

Chalet is geschikt voor 
maximaal twee personen.

Recreatief chalet huren 
(maximaal zes maanden).

Per direct beschikbaar.
Huurprijs van € 499,- tot

€ 575,- per maand. 
Excl. gas/licht/water en borg.
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Recreatief chalet huren - Per direct beschikbaar

Gaan jullie trouwen?

 06-41108514  |  info@bamfotografi e.nl | www.bamfotografi e.nl
43



Snoekweg 2, Raamsdonksveer  
0162-512119
info@meubelstoffeerderij-boekholt.nl
www.meubelstoffeerderij-boekholt.nl

Meer weten? Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Die oude stoel weer als

REPARATIE

(HER)STOFFEREN

OUDERWETS 
VAKMANSCHAP

NIEUW!

Kaatsheuvel  |  0416 - 27 42 21  |  06 - 16 080 221  
www.dansdiscorian.nl  |  Facebook: discorian

Wij maken overal een feestje van!

Binnenkort een 
feestje? Kijk op

www.dansdiscorian.nl 
en neem vrijblijvend 

contact met 
ons op

DJ gezocht? kwaliteiten rust
balans energie

jij
Jouw leven zonder moeten,
pijn en stress!

Ontdek jezelf
opnieuw
d.m.v.:
• lifecoaching
• natuurcoaching
• workshops

Gratis uitgebreide 
intake t.w.v. € 75,-

lifecoaching
natuurcoaching

Gratis uitgebreide 
intake t.w.v. € 75,-intake t.w.v. € 75,-intake t.w.v. € 75,-

ellenverhoofstad@gmail.com 

06-41600933 

LinkedIn: Ellen Verhoofstad

Facebook: Levenscoach JIJ

Instagram: Ellen Verhoofstad
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Dreefseweg 54, Kaatsheuvel  
0416-275541
broodjezebrashop@gmail.com 

Twan en Ellen Spierings 
runnen samen de Zebra 
Shop bij het BP-tankstation 
in Kaatsheuvel. 

Door de aanwezigheid van de 
Zebra Broodjesbar weten ook 
veel mensen met lekkere trek 
de shop te vinden.

Klanten kunnen er ook 
terecht voor autoartikelen 
zoals olie en koelvloeistof, 
evenals voor sigaretten, 
snoep en ijs.

Klanten kunnen er terecht voor autoartikelen zoals olie en 
koelvloeistof, maar ook voor sigaretten, snoep, ijs en nog 
veel meer. Door de aanwezigheid van de Zebra Broodjesbar 
weten ook veel mensen met lekkere trek de shop te vinden.

  Bij Zebra Shop kun je overigens ook genieten van heerlijke verse baguettes, 
belegd met zowel warme (Broodje Zebra Shop) als koude ingrediënten als 
pikant gehakt, pulled chicken en shoarma. Op de kaart staat nog veel 
meer lekkers. Van fi let totaal en gezond tot diverse ambachtelijke salades. 
Ons aanbod varieert wekelijks. En net zoals vorig jaar heeft onze kok weer 
vers gemaakte soepen, zoals erwtensoep, goulashsoep en champignon-
soep. Ook om mee te nemen...  

 Nu ook in ons assortiment:
naast onze snacks, 
OVERHEERLIJKE LOEMPIA’S.

En het is weer voorjaar 
dus weer tijd voor onze 
AMBACHTELIJKE SLAATJES. 
Heerlijk fris... 

 GEZELLIGE EETRUIMTE    
  We hebben een heel gezellige 
eetruimte gecreëerd die echt aanvoelt als een 
huiskamer. Heel anders dan bij reguliere shops bij 
tankstations. Bij goed weer kun je ook terecht op ons 
terras, maar meenemen kan natuurlijk ook. Bestellen 
en ophalen is ook een mogelijkheid, daar maken veel 
bedrijven gebruik van.     

  Reden genoeg om eens een 
pitstop te maken bij Zebra Shop in Kaatsheuvel!  

Bij de Zebra Shop heerlijke...

verse luxe baguettes (120 gram)

Shop
in Kaatsheuvel. 

Door de aanwezigheid van de 
Zebra Broodjesbar weten ook 
veel mensen met lekkere trek 
de shop te vinden.

Klanten kunnen er ook 
terecht voor autoartikelen 
zoals olie en koelvloeistof, 
evenals voor sigaretten, 
snoep en ijs.Gezien de

 drukte vragen we 
je telefonisch te 

bestellen
0416-275541

Nu ook in ons assortiment,naast onze snacks, ovenheerlijke 
loempia?s.
En het is weer voorjaar dus weer tijd voor onze ambachtelijke 
slaatjes. Heerlijk fris.....
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Fit in 20 minuten

fi t20 Waalwijk  |  Eigenaar: Jordy Sasabone 
Grotestraat 313A, Waalwijk  |  0416-534627  |  www.fi t20.nl

Geen tijd of zin om uren in de sportschool door te brengen? Dat is ook nergens voor nodig 
bewijzen ze bij fi t20 in Waalwijk. In slechts twintig minuten per trainingssessie helpen 
ze je hier om je hele lichaam fi tter, gezonder, krachtiger en energieker te maken.

COLUMN/FIT20

Tegendeel bewezen
“Mensen zijn vaak sceptisch als ze in eerste 
instantie over deze trainingsmethode horen”, 
begint Jordy zijn verhaal. “Ikzelf ook, moet ik eerlijk 
toegeven. Voorheen deed ik heel veel aan kracht-
training in de sportschool en ik kon mij niet voor-
stellen dat je met de fi t20 methode ook goede 
resultaten kon boeken. Eén sessie bewees mij echter 
al het tegendeel!” Dat deed Jordy besluiten zich 
verder in de methode te verdiepen en zijn eigen 
vestiging te openen.

Resultaat gegarandeerd
Tijdens een trainingssessie bij fi t20 train je je hele 
lichaam met een hoge intensiteit en worden alle zes 
de basisgroepen van spieren goed geoefend onder 
begeleiding van een personal trainer. “Resultaat 
gegarandeerd! Dit klinkt wellicht heel intensief, en 
dat is het natuurlijk ook, maar toch kun je deze 
complete work-out in je gewone kleding uitvoeren. 
Ook douchen achteraf is niet nodig. Dat maakt fi t20 
nog eens extra goed inpasbaar in je ongetwijfeld 
toch al zo drukke bestaan.”

Kennismakingstraining
De resultaten die mensen die bij fi t20 trainen 
boeken, zijn volgens Jordy niets dan positief. 
“Je zult zien dat je je zowel lichamelijk als 
geestelijk beter in je vel gaat voelen. Fit20 
geeft snel resultaat en is boven-
dien makkelijk jaren vol te houden!

Nieuwsgierig of fi t20 
ook iets voor jou is of kun 
je niet geloven dat fi t in 
twintig minuten per week 
echt werkt? 
Neem dan zeker een kijkje op 
onze website en meld je aan voor 
een gratis en vrijblijvende 
kennismakingstraining. 
Tot snel!”

Je bent van harte welkom bij Bloemeninterieur voor een op maat 
gemaakt boeket en bloemstuk. De specialisatie van Marianne ligt bij het 
maken van grotere stukken, zoals rouwstukken en trouwbloemen. 
Uiteraard worden deze bloemstukken op maat gemaakt op basis van 
jouw wensen. Wat jouw wensen ook zijn, bij Bloemeninterieur is 
bijna alles mogelijk. Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor 
om bloemen te laten bezorgen. Bij een verjaardag, geboorte van een 
kindje of als iemand ziek is, een bosje bloemen is altijd een mooi gebaar. 
Bij Bloemeninterieur regel je het in een handomdraai. 
De winkel is aangesloten bij FloraNL en Eurofl orist. 
Naast een mooi boeket of bloemstuk kun je bij Bloemeninterieur 
ook terecht voor mooie woonaccessoires en cadeauartikelen. 
Ook hebben wij kaarsen van Apsley and Company, Yankee 
Candle en WoodWick. Je vindt er onder andere prachtige 
kaarten, uniek houten speelgoed en leuke decoraties voor in huis. 
Breng jij binnenkort een bezoek?

Gevestigd in Raamsdonksveer en Hank
Hank (alleen op afspraak)  

Gangboord 1A Raamsdonksveer  
0162-225539  |  info@bloemeninterieur.nl

“In de winkel heb je veel 
keuze en vind je bloemen 
en cadeauartikelen voor 
elke gelegenheid”

Volop gratis 
parkeer-

gelegenheid

Bloemenwinkel
met een zee aan m ogelijkheden
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TOT 20% MINDER 
VETCELLEN NA

1 BEHANDELING

Maar wat is dat dan precies, cryolipolyse? Simpel 
gezegd: het bevriezen van vet. Bij cryolipolyse (ook wel 
coolsculpting genoemd) wordt het weefsel sterk 
gekoeld waardoor de vetcellen afbreken en op een 
natuurlijke wijze door het lichaam worden afgevoerd. 
Deze techniek werkt plaatselijk en is met name effectief 
bij hardnekkig vet op de buik, de rug en de heupen.

Pijnloos alternatief
Groot voordeel van het bevriezen van vet is dat de 
behandeling in principe pijnloos is en dat je dus niet 
onder het mes hoeft. Dat maakt het tot een wat minder 
ingrijpend alternatief voor liposuctie. Bovendien kun je 
meteen na afl oop van de behandeling gewoon weer 
verder met je dagelijkse bezigheden. Je hoeft dus 
geen rekening te houden met een hersteltijd. Nadeel 
is dat het eigenlijk alleen geschikt is voor mensen die 
slechts een kleine hoeveelheid vet kwijt willen. Voor 
mensen met heel veel overgewicht is het daardoor 
meestal niet de meest effectieve behandeling.

Vetcellen? 
Bevriezen maar!

Kom je maar niet van die vetrolletjes af? Dan ben je niet de enige! Veel mensen 
zijn op zoek naar dé perfecte methode om plaatselijk wat vet kwijt te raken. 

Cryolipolyse wordt steeds vaker genoemd als dé oplossing.

Resultaat
Verwacht niet dat je kleding meteen een stuk losser 
zit na afl oop van een cryolipolysebehandeling. Het 
eerste resultaat is meestal pas na een week of drie à 
vier zichtbaar. Het echte eindresultaat van de 
behandeling laat zo’n twee à drie maanden op zich 
wachten. Maar het is wél blijvend, de vetcellen 
worden immers vernietigd en door je lichaam 
afgevoerd. Na één behandeling kan tot wel twintig 
procent van de vetcellen in het behandelde gebied 
verdwijnen. Tenzij je er een ongezonde levenswijze 
op na houdt, want dan worden er waarschijnlijk 
weer net zo snel nieuwe vetcellen aangemaakt. 
Het is dus geen wondermiddel waardoor je verder 
nergens op hoeft te letten! Eén behandeling 
is  bovendien vaak niet afdoende. Hoeveel 
behandelingen dan wel nodig zijn, verschilt per 
persoon. Maar gemiddeld genomen zijn de meeste 
mensen tevreden over het resultaat na zo’n drie 
behandelingen.

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij weten of cryolipolyse ook iets voor jou is? Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat adressen 
waar je voor deze behandeling en meer advies terechtkunt.
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Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

hij het over heeft als het 
om auto’s gaat. “Om wat 

voor type of merk auto 
het ook gaat, bij ons 
ben je gegarandeerd 

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

Dick Flemmingstraat 11, Sprang-Capelle  |  0416-316630
info@technischeservicekonings.nl  |  www.technischeservicekonings.nl

 “Doordat wij een kleinschalig bedrijf zijn, kunnen wij een stuk 
voordeliger werken dan veel andere autobedrijven. Dit heeft echter 
zeker géén invloed op de kwaliteit die wij leveren. Integendeel zelfs, 
wij hebben alle vakkennis in huis en gaan altijd net zolang door tot 
een eventueel ‘probleem’ gevonden en opgelost is. Die stap extra 
zetten wij graag voor onze klanten.” 

 PERSOONLIJK CONTACT & TOPSERVICE
  Behalve het scherpe tarief staan bij Autobedrijf Konings ook het 
persoonlijke contact en een topservice zeer hoog in het vaandel. “En 
dat waarderen onze klanten, horen we regelmatig. We hebben in de 
loop der jaren dan ook al een trouwe klantenkring opgebouwd en 
we blijven als bedrijf alleen maar groeien. Een mooie ontwikkeling 
waardoor we in de toekomst ons team wellicht uit kunnen breiden om 
onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.” 

 EN MEER…
  “Je bent bij ons ook aan het juiste adres voor 
het huren van onder andere een bakwagen 
of bus met laadruimte. En voor het huren van 
een luxe auto kun je ook bij ons terecht, want 
in principe is alles bespreekbaar.” 

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD 
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

‘Alles waar een motor in zit, kunnen wij maken’De gehele 
administratie 
op orde?

Ik verzorg voor u:
•  Begeleiding bij het voeren van de administratie

•  Verwerken van de administratie van a tot z 

•  De btw-aangifte

•  Het opstellen van de jaarrekening

•  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren

•  Overige fi nanciële administratieve vragen

COLUMN/BIANCA

Mijn naam is Bianca Wenneker. 
Ik ben eigenaar van 
Administratiekantoor 
B. Wenneker. Ik werk voor 
zowel ondernemers als 
particulieren. 

Of het nu over een aangifte 
inkomstenbelasting, de 
zonnepanelenteruggave of uw 
btw-aangifte gaat, onze service 
is op uw behoefte afgestemd. 
Wilt u een ordner of zelfs een 
schoenendoos met uw 
boekhouding binnen schuiven 
of zelf de boekhouding (leren) 
doen met onze sturing, advies 
en nacontrole? Dan is dit in alle 
gevallen mogelijk.

Wij verschaffen u inzicht in uw 
onderneming, niet alleen op 
papier, maar spreken dit met u 
door zodat u ook echt volledig 
begrijpt hoe het erbij staat.

Ik help u 
graag

Net een 
eigen bedrijf 

gestart? 

Bianca Wenneker Administratiekantoor B. Wenneker
Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel  |  06-16684878   
bianca@bwenneker.nl  |  www.bwenneker.nl

Geef het uit handen!
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn 

In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 

Dubbel zoveel gesprekken
Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn 

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op voor 
emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 

boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

Overspoeld met mensen die willen helpen
De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
met aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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Een kavel
een woonwens
Roscobouw

Gevestigd in het Brabantse Heesch, is Roscobouw uw ideale partner 

voor het verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is 

hierbij het toverwoord. Van schets tot sleutel wordt u het hele  

traject begeleid, waarbij korte lijnen en een professionele maar 

zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan. 

Efficiënte werkwijze

Onze korte lijnen zorgen voor een bijzonder 
efficiënte en snelle werkwijze. Na het oriënte-
rende gesprek, duurt het slechts 4 tot 6 weken 
totdat het definitieve ontwerp klaar is. Een team 
van betrokken medewerkers zorgt er voor dat de 
bouwtijd prettig en voorspoedig verloopt.

Laat je ontzorgen

Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgt wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, financiën en uitvoering, waarbij het 
overzicht door Roscobouw bewaard blijft. Geen 
vervelende verassingen achteraf, u weet tijdens 
het gehele proces waar u aan toe bent.

Alles is mogelijk

Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een ruime 
keus aan architecten binnen het bedrijf geeft u 
vanaf het begin al de vrijheid om uw eigen unieke 
woonwensen uit te laten werken. Het ontwerp 
proces wordt deskundig begeleid en wij denken 
hierbij in oplossingen. 

“Wij bouwen met  
aandacht alsof het onze 

eigen woning is.”

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?  

Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en  

ontdek wat er mogelijk is voor uw bouwplannen, wij staan u  

graag te woord.

Bosschebaan 64 
5384 VZ Heesch
T. 0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl

www.facebook.com/MaasstadOnline  |  www.maasstad.online

Ik zeg 1982: Rick van Leeuwen en ik start-
ten Maasstad Radio. Inmiddels allemaal het 
‘schip’ (nu de lokale omroep Langstraat mede) 
verlaten. Met mij als laatste in de zomer van 
1995. Wel na de legale status bereikt te heb-
ben in 1993!

Ik zeg 1982: Rick van Leeuwen en ik start-

Gert Van Helvoirt over 
Maasstad.Online Media House

LUISTER OP 

    WWW.MAASSTAD.ONLINE

Ik zeg juni 2019: Als een van de dj’s ‘van het eerste uur’ 
zegt Hubert Mol: “Hier moeten we toch nog een keer iets 
mee doen? Een soort ‘Maasstad moet blijven!’. Niets doen 
zou zonde zijn van die prachtige tijd.”

Als domicile heeft Maasstad.Online niet voor niets mijn 
café gekozen als clubhuis. Sinds 1989 straalt Stationstraat 
122 radio en ‘aanverwante artikelen’ uit. Met aanstaande 
evenementen zoals de 80 van de Langstraat, het afgelaste 
EK voetbal en de afgelaste F1 in Nederland zal en zou 
Maasstad.Online prominent aanwezig zijn in Gastro Cafe 
‘t Spykerke met de deejays in de DJ Booth of buiten op 
het terras!

Het produkt hoor je nu al weer 4 maanden 24/7 op 
Maasstad.Online. De oude club is weer bij elkaar en dat 
voelt goed! Dit jaar zullen Rick en ik ook weer dagelijks op 
de zender te horen zijn, dan is ‘ons’ plaatje compleet !
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Ambachtelijk
   handwerk van TOPKWALITEIT!

Nieuwsgierig geworden? 
Breng eens een bezoekje 

aan de showroom!

Xylo Wood Design 
werkt zowel voor 
particulieren als voor 
bedrijven.

Welkom bij Xylo Wood 
Design. Mijn naam is 
Dean Bigley en ik heb 
een passie voor hout. 
Bij Xylo Wood Design 
maken we van dit 
prachtige materiaal alles 
wat u als klant verlangt, 
eventueel in combinatie 
met glas en/of staal. 
Van tafels tot kasten, 
van overkappingen tot 
(buiten)keukens en van 
badkamermeubelen tot 
deuren: echt alles 
is mogelijk. 

Als allround interieurbouwer was de beslissing om 
begin 2019 een eigen zaak te beginnen de beste die 
ik ooit genomen heb. Iedere dag ga ik fl uitend naar 
de werkplaats om mooie dingen te maken voor mijn 
klanten. Kom eens langs in de showroom om te zien 
wat er allemaal mogelijk is!

XYLO
Een pakkende naam voor het bedrijf was zo 
gevonden. ‘Xylo’ is namelijk het Griekse woord 
voor hout. Xylo Wood Design is er voor iedereen die 
graag een uniek item of project van hout wil laten 
maken. Wij werken zowel voor particulieren als voor 
bedrijven. Kennis van loodgieterswerk of elektra is 
aanwezig binnen het bedrijf, dus het installeren van 
een binnen- of buitenkeuken, badkamermeubel of 
een tafel compleet met 
lampen erboven is geen 
probleem. Maar ook voor 
kleinere producten van 
hout, zoals bijvoorbeeld 
een snijplank, kunnen 
klanten bij 
mij terecht.

Ambachtelijk
   handwerk van TOPKWALITEIT!

Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk  |  06-36537876  |  deanbigley@icloud.com  
www.xylowooddesign.nl   |  Instagram: xylowooddesign

BRUISENDE/ZAKEN

MAATWERK EN SERVICE
Xylo Wood Design komt graag bij u thuis 
om uw idee door te spreken en samen 
tot een mooi ontwerp te komen. Ook als 
er onverhoopt iets kapot gaat, staan we 
voor u klaar. We leveren echt maatwerk 
en bieden nog die hoogwaardige, 
ouderwetse service die je bijna nergens 
meer ziet. 

Voor ambachtelijk handwerk 
van topkwaliteit moet u dus 
bij Xylo Wood Design zijn!  

bedrijven. Kennis van loodgieterswerk of elektra is 
aanwezig binnen het bedrijf, dus het installeren van 
een binnen- of buitenkeuken, badkamermeubel of 

Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk  |  06-36537876  |  deanbigley@icloud.com  
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Voor al uw creatieve en veilige IT- en telecomoplossingen!
 

Albert Einsteinweg 9 - 5151 DK Drunen
073 518 60 60 - 088 622 20 88

Administratiekantoor Klijn  •  Brugske 19  |  Kaatsheuvel
(Het kantoor is gevestigd op de 2e etage in het notariskantoor)

0416-820269  •  info@klijnadministraties.nl  •  www.klijnadministraties.nl

Administratie  •  Accountancy  •  Salarisadministratie  •  Advies  •  Starters

Wij helpen starters, zzp-ers, mkb-bedrijven met:
•  Advies in keuze rechtsvorm
•  Opstarten/inrichting administratie
•  Begeleiding bij keuze boekhoudpakket
•  Advies inzake auto van de zaak
•  Begeleiding belastingzaken
•  Advisering verzekeringen

Salarisadministratie   Advies    Starters

Heeft u ons 
nodig? 

Bel voor vragen, informatie of 
een vrijblijvend 

gesprek

Starters
Voor een goede start kun je 
best wat hulp gebruiken

HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW 
FOUTE PARTY

06-22996006  |  www.tovulon.nl

Tovulon de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

Tovulon
Grotestraat 172
Drunen

VAN SLINGERS 
EN CONFETTI 
TOT DE PRACHTIGSTE 

OUTFITS

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 

Binnenkort beginnen weer 
de foute party’s. Wij hebben 
een grote collectie foute 
trainingspakken en ook 
voor fl uor make-up, diverse 
pruiken, haarbanden, 
zweetbandjes en diverse 
andere accessoires kunt u 
in onze feestwinkels terecht.
Daarnaast hebben we het 
hele jaar versiering voor 
verjaardagen, geboortes, 
huwelijk, jubileumfeesten, 
vrijgezellenparty’s etc.
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Berkhaag 4, Sprang-Capelle
06-23236277  |  FB ruwspul.nl

Zeker weten dat u privé kunt shoppen?
Neem contact met ons op. 

Samen komen we er wel uit.

WIJ ZIJN OP
AFSPRAAK OPEN!

Zeker weten dat u privé kunt shoppen?

Grotestraat 274, Waalwijk  |  06-22068623
waalwijk@personalfi tnessnederland.nl  |  www.personalfi tnessnederland.nl

Zet je eerste stap naar een 
fi t en gezond leven!

Personal Fitness Nederland is een lifestyle- 

en fi tnessstudio waar je in alle privacy kunt 

trainen onder professionele begeleiding. Je kunt 

bij Personal Fitness Nederland 

terecht voor personal training, 

voedingsadvies en mental 

coaching. Wij hebben een lifestyle- 

en personal fi tnessprogramma 

ontwikkeld dat ervoor zorgt dat je 

voor altijd fi t en gezond bent!

GRATIS
intakegesprek en

gezondheids-
check!

10-20 kilo10-20 kiloVerliesVerlies

Vol j  he F f Li pra, 

he m één fi es- en sle 
por va Nrad

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in

De Langstraat 
Bruist?

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

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340
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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

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.
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   DE NIEUWE ŠKODA 

OCTAVIA
www.vanmossel.nl/skoda
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