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Maak van
jouw huis
een thuis
Win met de
lezersacties

SEPTEMBER 2020 WWW.OOSTERHOUTBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

MAAK KENNIS MET GOLF
en blijf heerlijk dineren in ons restaurant!

eal
D
€ 125,PER TWEE PERSONEN
PROMOCODE: BRUIST
RESERVEER NU VIA
CONTACT@LANDGOEDBERGVLIET.NL

LANDGOED BERGVLIET
heeft samen met
BRUIST een
speciaal arrangement
samengesteld, waar
u gewoon niet
omheen kunt.

landgoedbergvliet.nl
SALESDREEF 2 I 4904 SW I OOSTERHOUT I 076-5795666

BRUIST ARRANGEMENT
• Ontvangst
met Koffie Bergvliet
• 3 uur durende golfclinic
• 2-gangen maandmenu.

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!

€999.SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
Netherland

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

in

OUTDOOR FURNITURE

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling
249 x 249 cm., tafel 80 x 80 cm. e nbieding is geldig in de
nd sep e ber 2020 olang de
voorraad strekt. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts 231 x 88,5 cm., hoekdeel 88,5 x
88,5 cm., rechthoekige 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.

COLOFON
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VOORWOORD/SEPTEMBER
ADVERTEREN?

Mail naar
ist.nl
nl@nederlandbru
of bel
076-7115340

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 - Carly Pastoors
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout
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Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Like ons op Facebook.com/oosterhoutbruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel Loes Levy, 06-14569873
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan.
Oosterhout 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.
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DE LANGSTRAAT

OOSTERHOUT

Inhoud
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REESHOF

Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl
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Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.
Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers,
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Lea en Marcel Bossers
Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Reeshof Bruist en De Langstraat Bruist.

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.
9

BRUISENDE/ZAKEN

Onderneemster Marianne van Zanten begon in 2017 met haar bedrijf Bloemeninterieur.
Dankzij haar klantgerichte en betrokken werkwijze is een bezoek aan Bloemeninterieur
een fijne belevenis. Daarnaast ben je er altijd zeker van een goed product van hoge
kwaliteit. Dat geldt zowel voor de bloemen als de interieurartikelen in de winkel.

Bloemenwin kel

met een zee aan m oge lijkheden
GESPECIALISEERD IN GROTERE STUKKEN

Je bent van harte welkom bij Bloemeninterieur
voor een op maat gemaakt boeket en bloemstuk. Marianne is gespecialiseerd in 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.

BLOEMEN BEZORGEN

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
diverse verzendorganisaties. Bestel een boeket via een van de partners of neem rechtstreeks contact op
met de winkel.

ONTDEK HET RUIME ASSORTIMENT Naast een mooi boeket of bloemstuk kun je bij
Bloemeninterieur ook terecht voor mooie woonaccessoires en cadeauartikelen. Je vindt er onder andere
prachtige kaarten, uniek houten speelgoed en leuke decoraties voor in huis. Bijzonder in het assortiment
zijn de kaarsen van de merken WoodWick en Yankee Candle. Deze kaarsen zien er stijlvol uit en zorgen
voor een heerlijke geur in huis. Het is dan ook niet voor niets dat deze kaarsen zeer in trek zijn.
Daarnaast hebben wij ook kaarsen van Ashleigh & Burwood en van Vellutier.
Je vindt Bloemeninterieur in het centrum van Raamsdonksveer. Er is volop gratis
parkeergelegenheid voor de deur. Breng jij binnenkort een bezoek?
10

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

Eigenaresse: Marianne van Zanten
Gevestigd in Raamsdonksveer en Hank
Hank (alleen op afspraak)
Gangboord 1A Raamsdonksveer
0162-225539 | info@bloemeninterieur.nl

SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
n
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r
e
m
o
z
a
n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be
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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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
13

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE
Ruim 45 jaar specialist in

RAAMDECORATIE
& VLOERKLEDEN

Ik ben Claudia Hooijmaaijers,
Ik ben Claudia Hooijmaaijers, interieurstylist en samen met Jan trotse
eigenaresse
van Gordijncentrum in
Dongen.
Mijn visiemet
is dat je interieur een
interieurstylist
en
samen
weerspiegeling van je karakter moet zijn. Laat mij je foto’s en/of tekening van
jouw woning
nieuwbouw
of bestaand, en ik gavan
er een supermooi geheel
Jan zien,
trotse
eigenaresse
van maken voor een budget dat bij je past. Graag tot ziens!
Gordijncentrum in Dongen.
Mijn visie
is dat
interieur
Looiersplein
46, 5104
GP je
Dongen
Tel: 0162 313 876
een weerspiegeling van je
karakter moet zijn. Laat mij
je foto’s en/of tekening van
jouw woning zien, nieuwbouw
of bestaand, en ik ga er een
supermooi geheel van maken
voor een budget dat bij je
past. Graag tot ziens!

HOROSCOOP

September zet ons aan het werk

www.gordijncentrum.nl

www.gordijncent.nl

LIKE US ON
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

NED

Jouw speciaalzaak voor elk budget
Looiersplein 46, Dongen | 0162 313 876 | www.gordijncentrum.nl

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Weegschaal 23-09/22-10

Stier 21-04/20-05

Schorpioen 23-10/22-11

Tweelingen 21-05/20-06

Boogschutter 23-11/21-12

Kreeft 21-06/22-07
September brengt je veel productiviteit. De
Kreeft geeft niet veel om relaties tijdens deze
periode. Je werk wordt je vluchthaven, maar
tot op zekere hoogte.

Steenbok 22-12/20-01
September zal uitwijzen welke relaties de
moeite waard zijn en welke niet. Familie zal
ook door deze energie worden beïnvloed.
Wees voorbereid op alles.

Leeuw 23-07/22-08

Waterman 21-01/19-02
In september moet de Waterman weer terug
in het werkregime. Omdat je gevoelens op
een laag pitje staan, stort je je met plezier
op je werk.

Maagd 23-08/22-09

Vissen 20-02/20-03
In september moet je oppassen met je
fysieke kracht - overschat deze niet. Vissen
zijn van nature erg gevoelig. Wees matig met
sporten en ontspan.

In de herfst kan je een hoop werk
verwachten. Er kan iemand in je weg komen
te staan maar dat los je op zoals een echte
Ram: door de strijd aan te gaan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

Ram 21-03/20-04

Maagd
Het is
makkelijk voor
je om al je
problemen op
te lossen.

Een verandering van seizoen verscherpt je
zintuigen. Op het gebied van relaties hoef je
je geen zorgen te maken, er zullen geen grote
veranderingen zijn in september.

Als je al een tijdje van iemand houdt, is
september een ideaal moment om de eerste
stap te zetten. Je zult voor je potentiële
partner charmant en overtuigend zijn.

September heeft een behoorlijk stressvolle
periode voor je in petto. Relaties zakken wat
weg omdat de Leeuw de tijd nodig heeft om
alles bij te werken wat hij gemist heeft.

In de komende herfst kan de Maagd uitzien
naar verantwoordelijkheid, vooral in haar
werk. Het is makkelijk voor je om al je
problemen op te lossen.
15

September brengt je de moed om te zeggen
wat je het liefste wil. Het is makkelijk voor je
om te vragen. Hou wel in gedachten; wie wil
maaien, moet zaaien.

De aanstaande herfst brengt je in kalmer
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand
september zal blijven voelen. De situatie in
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.

Pas in september op jezelf, want in deze
periode voel je je misschien niet zo goed als
het om gezondheid gaat. Werk ook aan het
versterken van de immuniteit.

HAIR ON THE FLOOR/HAARTIPS
Voor mooi en gezond haar moet
je wat over hebben. Vooral lang
en gekleurd haar is gebaat bij een
goede verzorging. Om je haar er
mooier en gezonder uit te laten zien,
is een intensief haarmasker een
must. En daarvoor hoef je niet per
se naar de kapper. Er zijn genoeg
maskers die je thuis kunt gebruiken.

Aanbrengtips
Check bij de kapper welk masker
geschikt is voor jouw haar. Breng het
masker aan op handdoek droog en
ontward haar. Je kunt je haar het beste
ontwarren met een tangle teezer (borstel)
deze zorgt ervoor dat je het haar niet
kapot trekt tijdens het borstelen.

Ben jij klaar met
beschadigd haar?

Je kan het masker nog intensiever laten
werken door een warme handdoek. De
warmte optimaliseert de werking van de
actieve bestanddelen. Spoel het masker
na enkele minuten goed uit met water.
De inwerktijd is verschillend per masker.

Hair on the FLOOR staat voor een unieke totaalbeleving op kappersgebied, in een
ongedwongen en vrolijke sfeer. Met passie voor ons vak staan we je bij met deskundig
advies en doorgedreven perfectie om jou de look van je dromen te bezorgen, aangepast
aan jouw persoonlijkheid en wensen.

Afspraak maken? Dit kan ook heel makkelijk online via
www.hairontheﬂoor.nl of via de boekingsknop op de
Facebookpagina van Hair on the FLOOR. Bellen kan natuurlijk ook!

DITJES/DATJES

21 september luidt officieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.

Basiliekplein 5, Oosterhout | 0162-462050 | www.haironthefloor.nl
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Las n  ot?
Je blijft er mee rondlopen

Pedicure Adinda zorgt ervoor dat jouw
voeten de aandacht krijgen die ze verdienen.
Een goede regelmatige verzorging van je voeten
voorkomt problemen en daarvoor
ben je bij ons aan het juiste adres.
Tijdens een pedicurebehandeling krijg
je tips en adviezen voor een goede
verzorging van jouw voeten, zodat
jouw voeten ook lang na de
behandeling gezond zijn
en blijven stralen.
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bourgondisch genieten
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Pedicure
Voetreflexmassage
Manicure
IPL - Definitief ontharen
- Huidverjonging
- Acne
- Couperose
- Pigment

K

TAKE AWAY
GEOPEND WOENSDAG
T/M ZONDAG

13:00 UUR - 20:00 UUR

Pedicure Adinda
Catharinastraat 42 (1e verdieping), Oosterhout
06-15388484 | www.pedicureadinda.nl

Bel nu voor een GRATIS prijsopgave
Tel: 0162-820990 www.klaverentuin.nl
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Meerberg 41 I 4847 NA I TETERINGEN I 076 886 0680 I www.tfrietluik.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Goed afscheid nemen?
Dat kan bij Dierencrematorium Memoria

Dat er in de omgeving grote behoefte is aan een dierencrematorium
met een hoge servicegraad blijkt uit de reacties van onze klanten.
Naast deze hoge servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke
rol. Wij hanteren namelijk vaste lage prijzen.
Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun overleden huisdier
te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het weekend en de avonduren.
Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes
medewerkers, die zich meer dan honderd procent inzetten voor onze klanten.
Hierdoor kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot
deel van de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels
veel ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is.
Ondanks het feit dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft
met een ander dierencrematorium is het mogelijk om Dierencrematorium
Memoria het transport, het afscheid en de crematie te laten verzorgen.

EIGEN
OPHAALDIENST

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

Ook bij uw
dierenarts

Wielevenweg 22, Tilburg | 013-5907716 | info@dierencrematorium-memoria.nl | www.dierencrematorium-memoria.nl
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FILMPJE KIJKEN

AGJE UIT
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MONUMENTENDAG
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Binnenkijken in bijzondere
gebouwen waar je normaal nooit
komt, dat is wat je ook dit jaar weer
tijdens de Open Monumentendag
kunt doen. Weliswaar op veel plekken
in een aangepaste vorm vanwege
het coronavirus. Het aanbod en
aantal activiteiten is anders dan
anders. Soms gaan monumenten
fysiek open, andere openen digitaal
speciaal voor deze gelegenheid
hun deuren. Ga niet zomaar op
pad, plan en reserveer je bezoek
of maak een virtuele reis door
monumentenland met dit jaar als
thema: Leermonument. Benieuwd
naar wat er dit jaar precies wordt
georganiseerd en waar?
Check www.monumenten.nl
voor meer informatie over de
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

BINNEN/BUITEN

LOVE SARAH

Vastbesloten om de droom van haar overleden
moeder, het openen van een eigen bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in
te schakelen. De drie generaties vrouwen
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge
verschillen moeten zien te overwinnen om de
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah
levend te houden. Dit alles doen ze door hun
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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VOOR AL UW
LEERVRAGEN
van huiswerkbegeleiding tot taalcursus

3-GANGEN KEUZEDINER

€ 23,75

Kijk voor ons volledige aanbod op
www.magoleerhulp.nl

KOMT U OOK GEZELLIG LANGS?

WIJ ZIJN OPEN VAN WOENSDAG T/M ZONDAG

Meerberg 41 Teteringen I 076-8860680 I www.etenendrinkenbijgroen.nl
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Dé kastenspecialist van Midden-Brabant
De kast van Bastiaan en Tooske
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
schuifEen kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel
speciaal naar
uw wensen
op en taatsdeuren en nog veel
Metelke
onsruimte
eigen team
regeleneen
wij alles voor je, van ontwerp
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden meer.
wij voor
(en budget)
tot plaatsen.
resultaat
is een voor
kast waar wij trots op zijn en
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met
een mooiHet
design.
Wij maken
straks
plezierwijvan
hebt, elke dag weer.
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent.waar
Met jij
ons
eigenjarenlang
team regelen
alles

De kast van Bastiaan en Tooske

Leon Hamers

voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang
plezier van heeft, elke dag weer.
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.

Wij maken de kast die bij je past!

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL
Leon Hamers
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BEAUTY/NEWS
3

4

Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of…

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.nl
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.nl
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.nl
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.nl
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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Oosterhout Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend
in verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van
onze adverteerders of online lezen op www.oosterhoutbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is
het magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

OOSTERHOUT
Bibliotheek Theek 5

Modehuis Welten
Mago Leerhulp

Broeders Gezondheidswinkel
Cleyo
De Warande
Docars automobielbedrijf
Fit 20 Oosterhout
Hair on the Floor

On Your Beauty
Pedicure Adinda
Stalendeurinhuis
Team Elite
Tim's Montage
Trimsalon Dog Service Trust

Hotel by Sheetz Oosterhout
Katjeskelder
Krijnen Hoorvisie
Mad-Hat

VVV Oosterhout
Yoga & You

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wachtruimte of
leestafel, neem dan contact met ons op via
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine
Oosterhout Bruist ook via jouw locatie worden
verspreid.

Ga naar www.oosterhoutbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.
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www.inezforfashion.nl
Zuiderhout 75
Oosterhout
0162-456732
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Business Chique
Chique
Business
met een
tropische
een tro
tro
tropischetwist
twist
Geraffineerde
Geraffineer
Geraffineer details.
Geraffineerde
details.
Bye
Byebye
byeinkijk
inkijk
door
doorverbeterde
verbeterde
knooplijst.
knooplijst.
Gemaak uit sterk
Gemaakt
Gemaakt uit sterk
Gemaak
kw
kwalitatief
kw
kwalitatief
pri
prima
katoen.
pri
prima
katoen.

Gemaakt in Europa! Beste stoffen en afwerking!
Vóór 14.00 uur besteld, zelfde dag verzonden.
Bloezen.nl | Eigenaar: Anna Orlova | info@bloezen.nl |
32

@bloezennl

Luxe en riant chalet te koop
Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning te koop op Parc de Kievit te Baarle Nassau

• Riant chalet van 72 m2.
• Grote woonkamer met luxe open keuken.
• Luxe badkamer met stoomdouche, ligbad en toilet.
• Separaat tweede toilet.
• Twee grote slaapkamers en de mogelijkheid voor
derde slaapkamer of tweede badkamer.
• Vloerverwarming en centrale verwarming.
• Hele woning voorzien van een mooie houten vloer.
• Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
• Openslaande deuren naar overdekt terras.
• Tuin rondom.
• Schuurtje op eigen terrein.
• Eigen parkeerplaats.

Erfpacht: overname van bestaand
recht van eeuwigdurende
erfpacht. Inschrijving is helaas
niet mogelijk, maar je mag er het
hele jaar door verblijven. Ook
interessant als belegging voor
verhuur. Verhuur kan via het
park of zelfstandig.

CAMPING PARC DE KIEVIT
Omgeving erg geschikt om te
wandelen of te fietsen.
Brasserie aanwezig.
Voorzien van een verwarmd
buitenzwembad, kunstgras
tennisbanen en speeltuin.

Parc De Kievit heeft veel
faciliteiten zoals een restaurant,
een speeltuin, een tennisbaan
en een zwembad.

Interesse en/of vragen? Check www.parcdekievitverkoop.nl/properties/kievit-12b-481-koekoeklaan-12
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Welkom bij Mondzorg Baliëndijk!

Met tandprotheticus Cor van der Wal als dé specialist voor uw kunstgebit
Een mooie en gezonde lach
op elke leeftijd
Onze eerste zorg is uw gebit zo lang mogelijk
in goede conditie houden. Mocht er toch een
tand of kies verloren gaan, dan is implantologie
een duurzame en comfortabele oplossing.
Een implantaat is een kunstworteltje van
lichaamsvriendelijk materiaal dat in de kaak
wordt vastgezet. Een kroon op een implantaat
voelt en functioneert als een natuurlijke tand.
Implantaten kunnen ook een uitkomst zijn voor
mensen die last hebben van een loszittend of
pijnlijk kunstgebit. Bij een tandeloze mond worden
doorgaans twee implantaten in de onderkaak
geplaatst waarop een kunstgebit vastgeklikt kan
worden. Zo’n klikgebit zit stevig vast, maar kan
ook worden uitgenomen voor reiniging.

Complete gebitszorg op één plek

Aandacht voor tanden en mensen

Mondzorg Baliëndijk is meer dan alleen een moderne
tandartspraktijk. Naast algemene tandheelkunde zijn wij
ook gespecialiseerd in implantologie en protheseoplossingen.
Als allround tandheelkundig centrum - met een inpandig
tandtechnisch laboratorium - kunnen wij elk gebit in huis
behandelen, van kindergebit tot kunstgebit.

Mondzorg Baliëndijk vindt het belangrijk dat goede
(prothetische) mondzorg voor iedereen toegankelijk is.
Als laagdrempelige praktijk bieden wij kwaliteit tegen
betaalbare tarieven. Mensen kunnen altijd bij ons binnenlopen voor vragen of advies, ook over kosten, vergoedingen
en ﬁnancieel haalbare oplossingen. Persoonlijke aandacht
en toewijding gaan verder dan de tandartsstoel.
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Online

WAT TE DOEN
MET DE SOCIAL
MEDIA VAN EEN
OVERLEDENE?

BRUIST/LIFESTYLE

rouwverwerking
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare.
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet
kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de
orde van de dag is, is: wat te doen met de social
media accounts van de overledene? Deel je daarop
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja,
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

overledene. Dit kan helpen bij de rouwverwerking en
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het
lezen veel steun kan bieden aan de directe
nabestaanden. De stap om het account na verloop
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden,
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig
heel wat online groepen (onder andere via
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’
met een onbekende...

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het
een goed idee zijn om de social media accounts (in
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel
mensen vormen social media kanalen als Facebook
na iemands overlijden namelijk een middel om
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en
een mooie boodschap achter te laten voor de

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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HEB JE ENERGIE TEVEEL?
Sporten in groepsverband.
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient.
Werken aan je figuur. Conditie verbeteren.

BEHAAL JE DOEL & ONTDEK HET VERSCHIL

Kom dan
snel voor
een grati
s
proefles!

Indoor/Outdoor Bootcamp - Funboksen - Circuit Training - Cardio Boksen - Kick/Thai boksen
Boxing Bootcamp - Kabouter kickboksen - Bokszak Training - Personal training - Pads Training
Mixed Matial Arts - Ladies only kickboxing
38

Ericssonstraat 2E, Rijen | Industrieterrein Aeroparc | 06-14720412 | info@elitegym.nl | www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl
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Sport
in beeld

Zoals je ademt, zo leef je
Ademhalen gaat over het algemeen vanzelf. Gelukkig maar, want als je
er over zou moeten nadenken, zou je het ook makkelijker vergeten.

Foto: Laheij Fotografie

Echter is goed ademhalen iets anders. Door de hectiek van de dag, maar
ook de onrustige tijd waarin we ons bevinden, kan dit z’n weerslag hebben
op de ademhaling en ademen veel mensen continu sneller dan nodig. Een
te snelle of te diepe ademhaling kan een negatieve invloed hebben op je
lichamelijke of geestelijke gesteldheid en allerlei klachten veroorzaken.

Zondagavond, met het bord op schoot. Tijd voor Studio Sport. Meerdere
generaties zijn met dit beeld opgegroeid en nog steeds is het voor veel mensen
(met name mannen) vaste prik. Niets gaat voor de sport, zelfs het eten niet!
Sport is nu eenmaal voor veel mannen een ‘ding’. Niet
voor niets dat een programma als Studio Sport al meer
dan zestig jaar razend populair is. Al vanaf de eerste
uitzending op 5 april 1959 - destijds nog onder de
oude naam Sport in Beeld - weet het wekelijks heel
wat kijkers aan de buis te kluisteren. En dus vooral
op zondag, rond etenstijd, wanneer het eredivisievoetbal de hoofdmoot vormt van de uitzending.

Een goede ademhaling zorgt voor ontspanning, een betere lichamelijke conditie,
meer energie, betere slaap en een betere spijsvertering.

Je bewust worden van de ademhaling is dus belangrijk.
Hoe krijg je (weer) de controle over de ademhaling, zodat je op momenten van stress,
inspanning of hectiek weer grip krijgt op je ademhaling?

Maar Studio Sport is meer dan voetbal alleen en ook
meer dan die ene uitzending op zondag. Het
programma doet de hele week verslag van de grote
sportevenementen. Helemaal in de periode van
belangrijke toernooien als het EK en WK en uiteraard
de Olympische Spelen is het programma nog altijd
een kijkcijferkanon. Sport doet het sowieso goed op
tv. Zo is naast voetbal ook de Formule 1 één van de
meest populaire sporten om te bekijken. Hoe vroeg de
race ook begint en hoe lekker het weer buiten ook is,
half Nederland zit voor de buis. Sport verbroedert dus
echt. Niet alleen op het veld, maar ook voor de tv.

Een korte ademoefening kan al verschil maken en eigenlijk zijn alle ademhalingsoefeningen
geschikt om ruimte te maken in je hoofd.
Een eenvoudige oefening is om je uitademing langer te maken dan de inademing; tel de
inademing en probeer de uitademing dan te verdubbelen. Dus adem je in 4 tellen in, probeer
dan in 6 tot 8 tellen uit te ademen. Eigenlijk heel makkelijk dus!
Namasté,
Angelique Monteiro

YOGA & YOU | De Boedingen 3A, Oosterhout | 06 – 232 499 09 | info@yogaandyou.nl | www.yogaandyou.nl
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MAN/CAVE
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Met passie
bereid!

Tijd voor een
make-over?

Mak-up
&


H
or



n
A
i

j
Dan 
bes a h is re.
Mijn grootste passie is om klanten blij te maken. Ik breng het
bekende motto ‘klant is koning’ dagelijks in praktijk. De reden is
simpel, iedereen is anders. Daarom luister ik goed wat klanten
willen en wat hun wensen zijn. Voor iedereen is voldoende tijd.
Alle klanten krijgen een persoonlijke aanpak want iedereen is
anders. Soms hebben klanten een foto bij zich hoe ze hun haar
willen. Wij gaan altijd in overleg om te kijken wat wel of niet kan.

BEZORGD
MET EEN
GLIMLACH!

Eigenaar: Ruud Cremer | Leijsenhoek 1, Oosterhout | 0162-696462 | www.pokeensweets.nl
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Anna voor Hair & Make-up is gevestigd bij Fascino Kappers | Hoge Ham 93-A in Dongen | 0162-318300 | www.fascino.nl
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BRUISENDE/ZAKEN

Yutakana: voor de echte sushilovers!
WIJ HEBBEN ÉÉN VAN
DE MEEST UITGEBREIDE
MENUKAARTEN DIE JE
KUNT TEGENKOMEN IN
EEN SUSHIRESTAURANT

De 26-jarige Fu Chen is sinds
2015 eigenaar van Yutakana in
Waalwijk. Dat was toen nog een
wokrestaurant, maar in 2017 ging
het roer om en werd de formule
aangepast. Sindsdien is Yukatana
een All You Can Eat sushi & grill
restaurant. Vanaf dag één zijn
de reacties lovend. “We krijgen
veel goede feedback en mooie
recensies. We doen er dan ook
alles aan om het onze gasten
naar de zin te maken door het
leveren van topkwaliteit”, aldus
Fu Chen.

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan
wel honderdvijftig verschillende gerechten op
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor
terugkomen.”

Culinaire ervaring

Genieten

“Ons streven is om altijd gerechten van
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze

Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum,
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.”

Sint-Jansplein 51, Waalwijk | 0416-650556
info@yutakana.nl | www.yutakana.nl
Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
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Recensie op Tripadvisor
door Ran D: ‘Het beste
sushi & grill restaurant
in Waalwijk’.

TIP

Reserveren
kan via
www.yutakan
a.nl

www.leukerecepten.nl

RECEPT/VAN DE MAKERS

Carpacciosalade

met truffeldressing

2 PERSONEN - 20 MINUTEN
INGREDIËNTEN
2 eieren
120 gr carpaccio
2 sneetjes (oud) brood
120 gr zongedroogde
tomaatjes
150 gr gemengde sla
1 eetl pijnboompitten
(geroosterd)
Voor de dressing
2 theel truffelmayonaise
scheutje citroensap
broodrooster

Kook de eieren circa 10 minuten. Snijd of trek
ondertussen de carpaccio in kleine stukjes en rooster
de sneetjes brood in de broodrooster. Snijd ook de
zongedroogde tomaatjes en de eieren in kleinere
stukken. Snijd vervolgens de sneetjes brood in kleine
croutons of feestelijke sterren.
Meng voor de dressing de truffelmayonaise met een
klein scheutje citroensap.
Verdeel de sla over twee borden en leg de carpaccio,
het ei en de zongedroogde tomaat er op. Maak het
gerecht af met de broodcroutons en pijnboompitten.
Besprenkel met wat truffeldressing.

Carly, Junior dtp-er bij Bruist
Salades zijn gezond en deze heerlijke carpacciosalade (mijn favoriet!) is ook nog eens
snel en makkelijk te bereiden. Binnen twintig minuten heb je een voorafje of een lunch
voor de warme nazomerdagen. Dus of je nu stevige trek hebt of zin in iets fris, met dit
recept tover je ongetwijfeld een glimlach op het gezicht van iedereen aan tafel.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
1
7
6
5
8
9
3
2

Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.oosterhoutbruist.nl
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing.
Vul voor 1 oktober de oplossing in op onze site:
www.oosterhoutbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
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 eikenfineer 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.

Blox-dealers

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.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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THE NEW
OPEL CORSA
Nú al vanaf

€ 17.699
www.vanmossel.nl/opel

