TWO B INTERIORS
NAAR DEN HAAG
Op zaterdag 2 oktober a.s. opent Two B

&
STERK

Interiors een tweede filiaal in Den Haag.
Ook deze winkel zal er spectaculair gaan
uitzien, net als de interieurwinkel annex
Baxter Shop aan de Naarderstraat in
Laren. Ook in Den Haag heeft Two B Interiors een absolute toplocatie weten te
bemachtigen aan de Heulstraat, vlakbij
het Paleis Noordeinde in het centrum van

STI(H)L

de hoofdstad. De opening gaat gepaard

Deze uiterst krachtige, op de rug gedragen bladblazer is een verademing voor de buren. De Stihl

Vereniging Het Verschil naar een goed

BR 600 is namelijk veel stiller dan de meeste bladblazers. Voor het snel en efficiënt verwijderen van

doel. Voor 2010 zet VHV zich in voor Stich-

bijvoorbeeld gemaaid gras en snoeiafval, blad of afval op grote terreinen. De blaaspijp is in lengte

ting de Ster, die vakantiekampen orga-

verstelbaar en de 4-mix-motor is milieusparend door het lage brandstofverbruik en minder uitlaat-

niseert voor kinderen die onzeker zijn of

gassen. Met comfortabel draagsysteem voor het gebruik gedurende de gehele dag.

gepest worden.

www.kerkhoflaren.nl

met een exclusieve verkoopexpositie van
het werk van Karel Appel. Een deel van
de opbrengst gaat in samenwerking met

www.baxtershoplaren.nl

De nieuwe herfst – en wintercollectie van
Boots&Woods is online. Boots&Woods is een
Nederlands modemerk dat werd opgericht in
2007. De collectie is exclusief online verkrijgbaar, dus je bestelt wanneer je wilt vanuit je
eigen luie stoel. Bestellingen worden binnen
een paar dagen bezorgd en kunnen altijd gratis
worden geruild of geretourneerd. De collectie
bestaat uit exclusieve laarzen en matching
accessoires die in Spanje op een duurzame
manier worden gemaakt. Stoer en trendy,
tijdloos mooi en van compromisloze kwaliteit.
Boots&Woods richt zich op de zelfbewuste man
en vrouw met een eigen stijl, die zich niet laat
leiden door vluchtige trends.
www.BootsandWoods.nl
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