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BLIJVERTJE: BORDUREN OP HOUT
Vanaf nu kan iedereen zijn eigen unieke kunstwerkje zelf maken. Het complete 
idee ervoor is ontwikkeld door Veerle de Vos. Haar bedrijf New Embroideristic 
levert een compleet borduurpakket: ontwerp, houten geperforeerd plaatje, 
borduurgaren, naald, werkpatroon en werkomschrijving. Een miniatuur voor jezelf 
of om cadeau te geven. Afhankelijk van waar je woont of waar je hart ligt, borduur 
je een accent met het rode garen.
Prijs € 16,50
www.newembroideristic.nl
www.dezeeuwsemeisjes.com

DE HEERLIJKE CREATIES VAN DE ROUW
NU OOK IN ZEELAND BEZORGD
Patissier Arthur de Rouw uit Vught is al vijf jaar op rij verkozen tot de beste 
banketbakker van Nederland. Hij is aangesloten bij Relais Desserts, de 
Michelin-ster voor banketbakkers, waardoor deze getalenteerde patissier 
meespeelt in de absolute wereldtop. De winkel in Vught staat vol met prachtige 
heerlijkheden, zoet en hartig. 
Goed nieuws voor de rest van Nederland: Patisserie De Rouw bezorgt een aantal 
van haar producten voortaan door heel Nederland. Ook in Zeeland kunnen 
we vanaf nu van zijn creaties genieten. Met de vernieuwde webshop is het 
mogelijk om online te bestellen. De échte Brabantse worstenbroodjes, verfijnde 
chocolaatjes en minibonbons kunnen worden bezorgd, ook in het buitenland. 
Andere heerlijkheden kunt u wel online bestellen, maar dient u zelf op te halen 
in de fraaie De Rouw winkel in hartje Vught. Geen straf overigens, want vaak 
krijgen de gasten iets lekkers aangeboden om te proeven.
www.derouw.nl

DE FIJNE KNEEPJES VAN HET 
MOSSELBESTEK 
Mosselen eten in stijl kan met het Zeeuws mosselbestek 
dat is ontwikkeld door kunstenaars Alex en Susanne den 
Hoed van Hofstede Bellas Artes in Kerkwerve. Het Zeeuws 
mosselbestek is ontstaan vanuit de liefde voor Zeeland 
en haar mosselcultuur. Dat het bestek een groot succes 
is, is niet zo gek: het is een sieraad op tafel en een plezier 
om er de heerlijke schelpdieren mee te eten. Het Zeeuws 
mosselbestek is gemaakt van gegoten, gepolijst zilvertin. 
Door het speciale veertje werkt het hetzelfde als een echte 
mosselschelp. Ook leuk om cadeau te geven. 
Prijs € 29,95 per twee in
een luxe verpakking
www.hetzeeuwsmosselbestek.nl

Dr. Martijn de Bruin
Doet onderzoek naar 
nier- en prostaatkanker.
En met succes!

..................................eeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnn   ssssssssssssssssstttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnn   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrttttttttttiiiiiiijjjjjnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn dddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee  rrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeessssssssttttttt  vvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn  oooooonnnnnnnsssssss  tttttttttteeeeeeaaaaaaammmmmmmm 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn   dddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  ssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdddddddddddddddddd   ttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeennnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiieeeeeerrrrrrrrrrrrrrr--------  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrooooooooooossssssssssttttttttaaaaaaaaaaaattttttttttkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaannnkkkeeeerrrrr...

UW DONATIE IS WELKOM OP NL77RABO 0152806067 
T.N.V. STICHTING CURE FOR CANCER
www.cureforcancer.nl
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