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Vers bereide 
Japanse specialiteiten 
bij Sakura Miki
Japans restaurant Sakura Miki opende de 
deuren net voor de coronacrisis en moest dus 
bijna direct weer sluiten. Maar sinds een paar 
maanden is dit all-you-can-eat restaurant 
aan de Brugstraat in Beek en Donk nu echt 
van start. Je kunt er terecht voor heerlijke 
Japanse specialiteiten zoals sushi en Japanse 
Teppan gerechten. Laarbeek Onderneemt 
maakte kennis met de eigenaren.

Vers bereid
Op de menukaart vind je alle verse sushi en Japanse specialiteiten 
zoals sashimi, maki, nigiri, temaki en rijst- en noedelgerechten. 
Volgens het all-you-can-eat concept kies je in het restaurant 2,5 
uur lang uit deze lijst van heerlijke gerechten. Als afsluiting ge-
niet je van een nagerecht van het dessert- en ijsbuffet. Naast het 
all-you-can-eat concept is het ook mogelijk losse gerechten of 
een selectie van het menu af te halen. Daarvoor stelde chef-kok 
Feng Zhou 10 boxes samen met daarin combinaties van populaire 
gerechten en specialiteiten. Of je nu afhaalt of ter plekke van het 
all-you-can-eat menu geniet, alle gerechten worden ter plekke 
vers bereid. “Heel soms levert dat een iets langere wachttijd op”, 
vertelt You Mei, “maar onze klanten zeggen dat het dat waard is. Je 
proeft het echt aan de gerechten.” Op social media zijn de reacties 
lovend. “Net weer heerlijk gegeten”, “Echt een toptent” en “Afge-
lopen zondag besteld, was weer heerlijk”, kunnen we daar lezen.

Fris nieuw interieur
Het voormalig Chinese restaurant aan de Brugstraat heeft van 
binnen en buiten een metamorfose ondergaan. Het gebouw ziet 
er strak en fris uit en het interieur binnen is volledig vernieuwd 
en voorzien van gezellige verlichting en mooi ogend en prettig 
zittend meubilair. Door de nieuwe eigenaren You Mei Wang en 
chef-kok Feng Zhuo en zijn vrouw Lixiao Bao worden we harte-
lijk ontvangen. De verbouwing duurde ruim vier maanden. Half 
februari opende het restaurant. Helaas moesten half maart de 
deuren weer dicht vanwege het coronavirus. Maar sinds eind mei 
draait het restaurant volop. “We zijn in die periode gelukkig volop 
gesteund door ons personeel, waardoor we de periode konden 
overbruggen”, vertelt You Mei.

Japans restaurant Sakura Miki



Hoe zorg je dat je zaak blijft lopen in deze tijden? Wannes Bakx (38) van Tandprothetische Praktijk Laarbeek 

in Beek en Donk is het gelukt. Ook de afgelopen maanden wist hij zijn praktijk succesvol open te houden. 

Met minder aanpassingsvermogen dan je zou verwachten.

“ Een kunstgebit is net 
een bedrijf. Heb je 
klachten, wacht dan 
niet te lang.”

www.tpplaarbeek.nlwww.tpplaarbeek.nl

Drie jaar geleden opent Wannes zijn praktijk in de 
Heuvelpassage in Beek en Donk. ”Ik heb de afgelopen vijftien 
jaar veel werkervaring opgedaan. Steeds vaker ontstond bij 
mij het gevoel dat ik op mijn eigen manier wilde werken. Ik kan 
nu de zorg verlenen waar ik als specialist helemaal achter sta.”

De coronacrisis steekt dus de kop op als zijn bedrijf nog maar 
jong is. Om klanten te blijven helpen, blijft Wannes dicht bij 
een van de belangrijkste uitgangspunten van zijn praktijk. 
“Hygiëne is vanzelfsprekend in mijn vak. De strengere eisen 
vanuit de overheid hadden niet eens zo veel effect op mijn 
bedrijfsvoering. De grootste verandering was dat zomaar 
binnen lopen niet meer kan, klanten komen nu echt alleen 
op afspraak. En natuurlijk draag ik een mondkapje en heb ik 
klanten goed uitgelegd hoe hygiëne hier werkt.”

Iedereen kan terecht
“Mijn klanten zijn zeer divers. Mensen kunnen terecht voor 
een nieuw gebit maar ik verhelp ook klachten bij een niet- 
passend, verouderd of pijnlijk kunstgebit of slechte prothese. 
Symptomen die erop kunnen duiden dat het tijd is voor 
een nieuw gebit zijn versleten kiezen, rode mondhoeken, 
invallende wangen, of moeilijkheden bij het kauwen.

Kleinschalig en persoonlijk
“Wat veel mensen niet weten is dat goede mondzorg 
bepalend is voor een goede gezondheid. Een niet goed 
zittende prothese kan zelfs maag- en darmklachten, 
hoofdpijn en sociale afzondering veroorzaken. De symptomen 
en klachten verschillen per persoon. Juist daarom mogen 
mijn klanten op een persoonlijke benadering rekenen. Ik 
luister met aandacht naar hun verhaal om tot een passende 
oplossing te komen.”

Hoe ziet een eerste afspraak eruit? 
“Een tandprothese gaat niet over een nacht ijs. Daarom 
kunnen mensen vrijblijvend en kosteloos terecht voor een 

De praktijk in de Heuvel Passage aan het Heuvelplein 99

intakegesprek. We kijken dan samen naar de mogelijkheden 
en ik schets een eventueel behandelplan. Voor een 
volledig nieuw gebit komen mensen gemiddeld vijf keer 
naar de praktijk. In de meeste gevallen is een verwijzing 
van de tandarts niet nodig en de vergoeding van de 
prothese valt voor 75% tot 90% onder de basisverzekering. 
Tandprothetische Praktijk Laarbeek werkt samen met een 
aantal tandartsen in Laarbeek en de implantologen en 
kaakchirurgen van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en 
Deurne om toch de juiste zorg te bieden.”

Neem direct 
contact op
Net als in een bedrijf moet je snel wat doen met 
problemen of klachten, anders worden ze alleen maar 
groter. Als je pijnklachten hebt, wacht dan niet maar 
maak een afspraak. Dat kan ook zonder doorverwijzing 
van de tandarts.

0492 – 46 84 44 
info@tpplaarbeek.nl
www.tpplaarbeek.nl

FrameprothesesGebitsprotheses Klikgebit Rebasen Reparaties

Bij Tandprothetische Praktijk Laarbeek kun je terecht voor:
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1Rgielabel.nl  stelde voor dit kantoorpand in Beek en 
Donk een energielabel op en adviseerde de ondernemer 
over energiebesparen de mogelijkheden en subsidies.







Mogelijkheid
gemeubileerd

huren

Koffi  e en
thee

Flexibiliteit

Gratis
parkeren

Gebruik van de
vergaderruimten

en andere
faciliteiten

Wifi , gas,
licht, water,

schoonmaak

Huren bij De Koppel is inclusief:

De (enorme) ruimte op de benedenverdieping is intussen 
gekoppeld aan ORO en Fleuren accountants + belasting-
adviseurs. Deze laatste partij is tevens ‘huisbaas’ van
De Koppel: “Afgelopen zomer zijn wij vanaf het Piet van 
Thielplein naar De Koppel verhuisd. We groeiden uit ons oude 
pand en wilden graag in een moderne en ondernemende 
sfeer werken, bij andere ondernemers. Ons nieuwe kantoor
is al een paar maanden klaar en we voelen ons hier echt 
helemaal thuis. Gelukkig geldt dat ook voor de klanten die 
ons bezoeken en onze eerste huurders”, aldus Twan Fleuren.

Op de verdieping van De Koppel is nog genoeg ruimte voor 
zo’n 20 kantoren / praktijken / werkplekken. Hoeveel dat er 
uiteindelijk precies worden, hangt volledig af van de wensen 
van de huurders: Een unit kan desgewenst groter of kleiner 
gemaakt worden. Juist die fl exibiliteit maakt het voor iedereen 
interessant om zich in ‘De Koppel’ te vestigen. 

Dat ervaren ook de ‘huurders van het eerste uur’: Geertje 
Ernest (Yin Spring) en Judith van de Kam (EtenderWijs). 
Geertje: “Voor mijn praktijk in Chinese geneeswijzen is het 
nodig dat er een kraan en een wastafel in mijn werkruimte 

Ondernemen(d) in De Koppel!
Inmiddels is het allang ‘de oude Rabobank’ niet meer, het pand aan de Koppelstraat 91 in Beek en Donk: 
Ondernemerscentrum ‘De Koppel’ is van binnen en van buiten fl ink veranderd en steeds meer ondernemers voelen 
zich hier helemaal thuis. Gelukkig is er nog genoeg ruimte over voor nieuwe huurders waarvoor geldt: Kom eens kijken 
en laat je verrassen door de mogelijkheden en de sfeer in De Koppel!

Ook voorfl explekken!

aanwezig zijn. Gelukkig kon dat in overleg gewoon geregeld 
worden! Je merkt dat er hier echt op een positieve manier 
met je wordt meegedacht. Dat begint al als je hier voor de 
eerste keer komt kijken naar de mogelijkheden.”

Ook Judith heeft deze ervaring: “Ik ben als Loekemeijer 
Gehechtheidsonderzoeker gespecialiseerd in de ontwikkeling 
van gehechtheidsrelaties, de emotionele en sociale 
ontwikkeling, bij mensen met bijvoorbeeld autisme.
Daarom zocht ik een rustige en veilige ruimte om mijn 
cliënten te ontvangen. Die heb ik hier zeker gevonden maar 
nog veel méér dan dat: Als huurder kan ik ook gewoon 
gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten, zoals de 
grote vergaderzaal. Dat is ideaal voor de cursussen die ik 
geef.”

Één van die gemeenschappelijke ruimten is de ruime, moderne
vergaderzaal op de eerste verdieping van De Koppel.Hiervan 
kunnen niet alleen de huurders gebruik maken. Ook het 
verenigingsleven van Laarbeek is van harte welkom om hierin 
bijeenkomsten en vergaderingen te houden. De Koppel staat 
immers midden in de gemeenschap!

Frank Fleuren, aanspreekpunt voor huurders, hoopt de 
komende tijd op nog meer ondernemers uit diverse branches 
in De Koppel. Er zijn al gesprekken gaande met partijen: 
“Juist in deze tijd is het fi jn om een rustige en moderne 
werkplek buitenshuis te hebben. Voor vrijwel elk type bedrijf 
is die werkplek bij ons te vinden: De oppervlakte van de units 
varieert in feite van 8m² tot meer dan 100m². Wij kunnen dus, 
desnoods door het verzetten van tussenwanden, (bijna) altijd 
aan de wensen van potentiële huurders voldoen! Daarnaast 
krijg je bij ons veel meer dan ‘alleen maar de vierkante 
meters’. In de huurprijs zitten bijvoorbeeld ook inbegrepen de 
koffi  e, wifi , gas-water-licht, schoonmaak, leuke buren, 
enzovoorts. En dat allemaal voor maar € 20,00 per vierkante 
meter per maand! De all-in prijs geeft duidelijkheid en 
zekerheid voor de ondernemers. Ze weten waar ze aan toe 
zijn. Verder willen we dat onze huurders elkaar ook echt leren 
kennen en onderling contacten leggen. Zo kunnen zij elkaars 
kennis en netwerken aan elkaar ‘koppelen’.”

Koppelstraat 91 | 5741 GB Beek en Donk | Telefoon: 0492 820 153
Site: www.dekoppel.info | E-mail: welkom@dekoppel.info

“ Die rustige en veilige 
ruimte heb ik hier zeker 
gevonden”

“ Er wordt op een 
positieve manier met
je meegedacht”

Judith van de Kam Geertje Ernest

Advertorial De Koppel oktober 2020_def.indd   All Pages 02/10/2020   15:37






