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U zoekt niet elk jaar een nieuwe badkamer uit en als het zover 
is, wilt u er zeker van zijn dat u de juiste keuzes maakt. Bij 
Baderie Bevers begrijpen we dat maar al te goed. Uw wensen 
vormen het vertrekpunt en wij denken met u mee, rekenen alles 
door en maken een 3D ontwerp. Dit alles geheel vrijblijvend.

“Door te werken met ons eigen team van 
VNI-erkende vakmensen weten we zeker dat 
uw ontwerp ook perfect wordt uitgevoerd.”

Door te werken met ons eigen team van VNI-erkende 
vakmensen weten we zeker dat uw ontwerp ook perfect 
wordt uitgevoerd. Het meedenken stopt hier niet, ook tijdens 
de installatie blijven we u adviseren. U hoeft niemand aan te 
sturen, wij ontzorgen u volledig en zijn verantwoordelijk voor 
elk detail.  

Het Baderie Comfort van
Baderie Bevers

Baderie Bevers        Waardsestraat 30, Nistelrode   -   T: 0412 610 020   -   www.baderie.nl

Baderie Bevers brengt een wereld aan design, comfort en functionaliteit voor u samen in de showroom. Hier worden 

collecties van geselecteerde A-merken gecombineerd om u alles op het gebied van sanitair en tegels te kunnen 

laten zien. Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien én elke dag weer comfortabel zijn in gebruik. 
Daarom besteden we bij Baderie evenveel aandacht aan uitstraling als aan functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn 

en mooi heel doordacht. 

Een persoonlijke en aangename weg naar uw nieuwe badkamer.

Kom langs 

in onze showroom

en laat u inspireren!
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jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl



Bruisende lezer,

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers  
als Jan de Boer tuinmeubelen en Chantal van de Water toe en  
daar worden wij bij Bruist heel vrolijk van. Voelen jullie je al beter? 
Dan is het lezen van dit magazine niet alleen inspirerend en leuk, 
maar ook nog eens gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.

LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen
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OUTLET-MUSIC

Dommelstraat 41-a, Oss  |  0412-751248 
www.outlet-musicstore.nl

 GELUID      LICHT       VIDEO    DJ    INSTRUMENTEN

Dommelstraat 41-a, Oss  |  0412-751248

Wacht niet langer  en kijk op  OUTLET-MUSICSTORE.NL  voor elke liefhebbers is  er wel wat te vinden

De lekkerste streekproducten vind 
je in onze boerderijwinkel. Ook voor 

kerstpakketten kun je bij ons terecht.

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

Neem vandaag nog 
een ABONNEMENT 
op Bruist voor
€ 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per 
editie) welke editie óf edities
je iedere maand thuis of bij 
je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.Meer informatie?

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!
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Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist
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     de
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“IK HOOP MENSEN TROOST TE BIEDEN MET MIJN WERK”

BRUISENDE/ZAKEN

Jacqueline van Aaken is al van jongs af aan geïnteresseerd in alles wat groen is. Ze heeft 
van haar passie haar werk kunnen maken en is gediplomeerd meesterbinder met 
inmiddels 27 jaar ervaring. In februari 2016 begon ze haar eigen bedrijf Troost bloemen. 

Ze maakt alle soorten bloemwerk op maat (van zowel verse als 
zijden bloemen) en is gespecialiseerd in rouwbloemwerk.

Voor al uw bloemwerk
Jacqueline creëert haar bloemwerk vanuit haar atelier aan huis. 
“Daardoor kan ik mijn prijzen laag houden”, vertelt ze gepassioneerd. 
“Ieder bloemstuk is uniek en wordt in overleg met de klant samengesteld. 

In principe kan ik alles maken.” Daarnaast heeft Jacqueline ook altijd een aantal 
‘kant-en-klare’ boeketten staan in haar atelier.

Persoonlijk bloemstuk
“Rouwbloemwerk is in mijn ogen het mooiste bloemwerk om te maken. Ik ga naar de mensen thuis in een 
emotionele periode in hun leven om hun verhaal en hun wensen te horen. Het is steeds weer de uitdaging 

een persoonlijk bloemstuk te vervaardigen, waarin nabestaanden de 
overledene herkennen. Omdat het 

een laatste eerbetoon is, moet 
het gewoon perfect zijn. 

Ik vind het een eer om 
dit voor mensen te 
kunnen doen!”

een laatste eerbetoon is, moet 

EIGENARESSE: JACQUELINE VAN AAKEN
RECHTESTRAAT 18, ODILIAPEEL
06-19953223
WWW.TROOSTBLOEMEN.NL
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     “Ik ben geen 
standaard bloemist   ”
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oktober

BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze 

leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#1 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win oktober

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.nl

Woonmaand

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 oktober’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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oktober
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we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1
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win oktober
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U HOEFT ALLEEN NOG MAAR TE TANKEN!

Autobedrijf Huiskes is dealer van o.a. het merk 

Kia. Daarnaast hebben wij tal van occasions en 

kopen we auto’s in. Ook van particulieren! Maar 

bovenal zijn we als bedrijf op zoek naar hoe we 

u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Aan 

de hand van uw wensen en behoeften zoeken 

we samen naar de beste en meest voordelige 

mogelijkheden voor uw vervoer. Of dat nu koop, 

huur, lease of private lease is.

 Waarom Autobedrijf Huiskes?
  De officiële Kia-dealer

  Gegarandeerd behoud van de 7 jaar Kia 
fabrieksgarantie

  Gratis navigatie updates voor originele 
Kia-systemen i.c.m. onderhoud

  Uitreiken van K.I.W. passen (Kia 
Internationale Wegenhulpservice)

Wij verwelkomen u graag 
in onze showroom in Oss!

Bas Huiskes

Autobedrijf Huiskes
Uw Kia-dealer voor de regio.

De nieuwe Kia Ceed.
Nu in de showroom.

Vanaf € 22.595,-
Private Lease vanaf € 339,- p.m.

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 5,9 l/ 100km, 26,3 – 16,9 km/l. CO2-uitstoot: 99-135 g/km. Genoemde prijs is 
incl. btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen 
van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, 
kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. 
Private lease-aanbod via Kia Autolease. Vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden i.c.m. 10.000 
km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door 
Stichting Keurmerk Private Lease. Informeer naar de actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Parallelweg 5, Oss
Tel. (0412) 63 40 06

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-oss.nl en doe de 
gratis 

Huiskes_CEED_BruistMagaz_adv_324*162-3mm.indd   Alle pagina's 31-08-18   09:32
18_717204 324x162 NLBR fc_C.indd   1 31-08-18   15:53
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Het plezier in 
dansen staat 
voorop 

Er zijn 
4 lessen speciaal voor jongens!



BRUISENDE/ZAKEN

Het aanbod van lessen is ontzettend 
breed: Van peuter- en kleuterballet en 
klassiek ballet voor alle leeftijden tot 
streetdance, jazz en hip-hop, en zelfs 
pilates en zumba. Jong en oud (van 
3 tot zelfs 73 jaar) stappen dan ook 
bij de studio binnen. “Het plezier in 
dansen staat bij ons voorop”, vertellen 
Chantal en Zandalee. “Iedereen 
krijgt les op zijn of haar eigen niveau 
en je kunt je hier in je eigen tempo 
ontplooien.”

HERKENNEN VAN TALENT
“Heb je talent en wil je er voor 
gaan, dan gaan we serieus met je 
aan de slag om eruit te halen wat 
er in zit. Er zijn dan ook al heel wat 
leerlingen doorgestroomd naar 
dansgezelschappen en/of diverse 
dansopleidingen in binnen- en 
buitenland. En daar zijn we trots op!”

VEILIG EN VERANTWOORD
“We werken bewust alleen met 
enthousiaste, gediplomeerde 
docenten, die weten wat je wel 
en niet kunt doen in bepaalde 
leeftijdscategorieën. Het lesgeven 
moet namelijk wel op een veilige 
en verantwoorde manier gebeuren. 
Als je geen kennis van zaken hebt, 
kun je het lichaam van een kind 
permanent beschadigen. Om die 
reden hebben we o.a. ook een 
professionele, verende vloer die 
ervoor zorgt dat de gewrichten niet 
te zwaar belast worden en zo helpt 
om blessures te voorkomen.”

IEDEREEN IS WELKOM
Letterlijk iedereen is welkom bij 
Dance & Balletstudio Chantal van 
de Water; ook mensen met 
faalangst, een handicap of een 

In 1995 opende Chantal 
van de Water de deuren van 
haar eigen balletschool. In 
de loop der jaren is deze 
uitgegroeid tot een begrip 
in Uden en omgeving. 
Sinds 10 jaar geeft ook haar 
dochter Zandalee les in de 
studio, die inmiddels tevens 
verschillende dans- en 
fitnesslessen aanbiedt.

kleine beperking. “Dat kan 
doordat we werken met kleine 
groepen van 10 tot 13 personen. 
Daardoor heeft de docent 
voldoende tijd en aandacht voor 
alle leerlingen. En voelen 
leerlingen zich hier gelukkig al 
heel snel thuis!”

WIJ HEBBEN TIJD 
EN AANDACHT VOOR 

IEDER INDIVIDU!

Dance & Balletstudio Chantal van de Water  |  Parallelweg 1, Uden
06-50406657  |  info@balletstudiochantal.com  

www.balletstudiochantal.com
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www.aphroditesex.nl 

Molenstraat 205  |  Helmond  |  0492-548 261

Het adres voor alles op het gebied van erotiek

 Aphrodite biedt jou tijdens de openingstijden 
een doorlopende voorstelling van hardcore 
movies in twee fi lmzalen. Het aanbod in 
beide zalen wisselt tweemaal per week. Wij 
bieden een programma van maandag tot 
en met woensdag en een programma van 
donderdag tot en met zaterdag. 

De entree bedraagt € 10,-. Eenmaal een 
kaartje gekocht, dan heb je de hele dag 
verder toegang tot onze beide zalen.  

Iedereen welkom
Iedereen, ongeacht sexuele voorkeur, 
leeftijd (wel minimaal 18 jaar), 
huidskleur of wat dan ook is bij ons 
welkom. Daarmee noemen we in één 
adem crossdressers, travestieten en 
transgenders. Wat we niet tolereren 
is het gebruik van drugs. Daarnaast 
verwachten we dat je met tolerantie 
(en respect) naar anderen in onze bios 
verblijft. 

Jongeren 

GRATIS entree op 

maandag en zaterdag

Erotiek is onze passie

Sexbios

Stellen (m/v) 

en vrouwen altijd 

GRATIS entree



DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

Bogarden is het adres waar u de 
zonnige kant van het leven proeft tussen 
onze uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere kamer 
in uw huis en kleed het aan met prachtige 
producten.

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • DOME • BLACK BASTARD

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 180302 09 BOGARDE 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   15:39
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Voor een mooie glimlach
Jan Steenbergen begon 

40 jaar geleden een eigen 
tandartspraktijk in Tilburg. 
In de loop der tijd is daar 

een vestiging in Oss bij 
gekomen. Beiden zijn 

uitgegroeid tot bloeiende 
praktijken, met een gedreven 

en professioneel team van 
in totaal 52 medewerkers, 

waaronder zoon Gé. Samen 
bieden zij een compleet 

aanbod van tandheelkundige 
behandelingen aan.

Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”, aldus 
praktijkmanager Miranda Janssen. “Bijna alles kunnen 
we zelf doen. Alleen voor operatieve ingrepen moeten 
onze patiënten naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld de 
kaakchirurg.”

Van heinde en verre
Tandarts Steenbergen heeft een goede naam als het 
gaat om de esthetische tandheelkunde. “Mensen komen 
hiervoor van heinde en verre naar onze praktijk. Vroeger 
was dit alleen weggelegd voor rijke mensen maar dat is 
allang niet meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen 
we een gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium
In Tilburg zijn er 6 behandelkamers, in Oss 10. Beide 
vestigingen beschikken over een eigen laboratorium. 
“Dit heeft als groot voordeel dat we niets op hoeven te 
sturen. Alle kronen, bruggen en protheses worden in 
huis gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de technicus 

aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso wordt 
gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. moderne 
röntgenapparaten met 3D scanner) om kwalitatief 
hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein

“We zijn een grote praktijk maar je hebt in principe 
altijd dezelfde tandarts. Het contact met onze patiënten 
is dan ook heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo 
veel mogelijk te ontzorgen. Na toestemming vragen we 
alle relevante informatie op bij verschillende partijen. 
Met een softwareprogramma kunnen we bovendien 
inzichtelijk maken hoe mensen verzekerd zijn en 
hoeveel geld ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe heb je binnen 2 
weken een afspraak. Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. “We besteden volop 
aandacht en tijd aan onze patiënten.”

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? 
Neem dan eens contact op of kijk op onze 
website voor meer informatie! 
www.tandarts-steenbergen.nl

Voor een mooie glimlach

“We willen onze patiënten 
zoveel mogelijk ontzorgen”

BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

D

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
27 & 28 oktober, Fokker Terminal 
op de Binckhorstlaan, Den Haag.
www.verrereizen-event.nl

Kleurspecialist
De Ecolorgy haarkleuring van Oolaboo is ontwikkeld door een groep internationale 
professionals, die meer dan 50 jaar ervaring heeft. Ecolorgy is het 1ste en enige 
kleursysteem op basis van pure truffelolie. Het dekt uw (eventuele grijze) haar 100% 
en maakt het zijdezacht en glanzend als nooit tevoren. Het bevat slechts 1% of minder 
ammonia, waardoor uw haarkleuring veel milder is voor uw haar en hoofdhuid.

In mijn salon, gevestigd in 4 sterren hotel Udens Duyn, werk ik uitsluitend met 
Ecolorgy haarkleuring van Oolaboo. Na 15 jaar ervaring op te hebben gedaan in 
verschillende salons en mijzelf gespecialiseerd te hebben in kleuren en highlighten 
van het haar, heb ik alle belangrijke elementen van het vak samengebundeld.

Hotel Udens Duyn
Annaboulevard 6, Uden
06-81718770
www.hairbyliza.nl
FB salonhairbyliza

Beleef een nieuwe ervaring
op het gebied van haarkleuring.

Als kleurspecialist zoek ik graag met u naar een mooie passende kleur voor uw haar.

                      Verwen uzelf met een Ecolorgy Color.



BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

D

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
27 & 28 oktober, Fokker Terminal 
op de Binckhorstlaan, Den Haag.
www.verrereizen-event.nl
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EDWARD ACHOUR
Aperto Mode is officieel verkooppunt 
van Edward Achour! Een prachtig luxe 
merk dat tot in de details klopt. 
Edward Achour kan perfect worden 
gecombineerd met bijvoorbeeld
VValentino Red, Boutique Moschino, 
Elisabetta Franchi, Parosh of één van 
onze andere vele topmerken.

Benieuwd?
Graag tot snel bij Aperto Mode!

Edward Achour sieraden      Edward Achour sieraden        Valentino Red heels 

aperto mode, markt 18, wijchen
T: 024 641 2598, apertomode.nl 
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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.nl 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.nl 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.nl

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl
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De Maashorst 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.demaashorstbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is het 
magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.demaashorstbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

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

BERGHEM
Dorpshuis De Berchplaets 
Sportscentrum Berghem

Nooren Optiek

OSS
Slender Studio Oss

Gerard Peters Keurslager
Eyewish

De Naaldhof
Hart for her

Jumbo Supermarkt
Outlet Music Oss

DIEDEN
Maaspark Recreatie

ERP
Balletstudio Chantal

'T OVENTJE
Hondenschool Enzo

NISTELRODE
Baderie Bevers

UDEN
Fitland De Vrije Teugel Uden 

Stipkip
Hair by Liza

Majesta

VEGHEL
Restaurant Hertog Jan

ODILIAPEEL
Troostbloemen

HEESCH
Traiteur Plank

EERDE
Culinairro
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Sportzorg Cilia van de Camp  |  Het Reut 313, Berghem  |  06-23784761 
info@sportzorgciliavandecamp.nl  |  www.sportzorgciliavandecamp.nl

Als je klachtenvrij 
wilt leven, werken

  en sporten...

BEL
voor meer info 

of een afspraak

06-23784761

voor particulieren, sportclubs en bedrijven

Definitief 
ontharen met IPL

Wil je van ongewenste haren op 
verschillende plekken af of heb je last 
van overbeharing? Dan ben je bij 
Pulzzz aan het juiste adres! Dankzij 
IPL ben je voorgoed van je haren af!

ipl ontharenOss
♦ Raadhuislaan 23a ♦ 5341 GL ♦ Oss ♦ 06-19470211 ♦

Oss
Raadhuislaan 23a, Oss  |  06-19470211   
oss@pulzzz.nl  |  www.pulzzz.nl

Voetzorg met een  
paramedische 
achtergrond

“Chantal w�kt �k 
ambulant 

    in de regio Oss”

Zaltbommelseweg 42, Oss  |  06-22 44 44 91

Chantal van den Boogaard 
heeft een praktijk voor 
paramedische voetzorg in 
Oss, waar zij u graag helpt 
met diverse pedicure-
behandelingen.



Marcel Martens introduceert het nieuwe 
concept van M • IT Services: 
IT zonder afspraak maken. “Veel 
ondernemers zijn voor hun werk 
afhankelijk van hun netwerk, hun 
mobiele telefoon en computer. Als 
daar iets mis mee is, willen ze snel 
geholpen worden en niet eerst bellen, 
een afspraak maken… dat kan nu ook 
bij ons. We hebben een team met vijf 
professionals klaar zitten die meteen 
voor een oplossing zorgen.”

Marcel: “We zijn gespecialiseerd in IT voor het 
MKB. En of je nu dakdekker bent, kapper of 
accountant... voor offertes, telefoonnummers 
en e-mailadressen van contactpersonen, 
je mailtjes, de agenda en afspraken kan je 
geen dag zonder die telefoon en je computer. 
Dan ben je echt onthand als je netwerk of 
verbinding eruit ligt. Of als je bestanden tussen 
de apparaten niet synchroniseren.”

We kunnen direct met je meekijken
 
“Hier in de buurt zijn wij de enige IT-specialist 
die zich richt op de wensen en behoeften 
van MKB-ondernemers. En omdat we je als 
ondernemer zo goed én zo snel mogelijk 
willen helpen, hebben we een nieuw concept 
gelanceerd: ‘IT zonder afspraak maken.’ Wat 
betekent dit? Dat je gewoon op ieder gewenst 
moment langs kunt komen. Is er iets? Kom 
langs in Heesch en we kijken meteen wat we 
kunnen doen om je weer vlot op weg te helpen. 
We zitten hier met vijf IT-specialisten dus je 
kunt altijd bij ons terecht.” 

Achterste Groes 13, Heesch    0412-744300    info@mitservices.nl    www.mitservices.nl

Nieuw concept:
IT-hulp zonder afspraak

Achterste Groes 13, Heesch

11173 MIT Advertorials v4.indd   1 04-10-17   15:00

“Ben je druk of onderweg en lukt het je niet om 
langs te komen? In veel gevallen kunnen we ook 
op afstand meekijken of telefonisch een aantal 
stappen met je doorlopen. Wil je problemen 
voorkómen? Ook dan ben je bij ons aan het 
juiste adres. Speciaal voor zzp’ers en kleinere 
MKB-ondernemers hebben we een heel handig 
alles-in-één pakket: ‘Altijd veilig in bedrijf’.”

Voorkomen is slimmer dan genezen

“Wil je je IT-zaken goed regelen voor een vast 
bedrag per maand? Met het pakket ‘Altijd 
veilig in bedrijf’ krijg je dagelijks automatisch 
back-ups van al je gegevens, altijd toegang 
tot je e-mail, agenda en contacten, complete 
internet-beveiliging tegen virussen en 
ransomware én een uur inzet per jaar voor het 
onderhoud van pc of laptop.”   Benieuwd wat de beste IT-support is voor 

jouw onderneming? We maken graag een 
pakket op maat. Vraag ons vrijblijvend 
om advies: T 0412-744300.

Of kom gewoon eens langs: 
Achterste Groes 13, Heesch.

Marcel Martens

11173 MIT Advertorials v4.indd   2 04-10-17   15:00
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Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
maar komen...

als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

maar komen...
winter
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winter
BRUIST/WONEN

5 TIPS OM JE TUIN 
WINTERKLAAR TE MAKEN

winter Tip 3
Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver 
dichtvriest. Natuurlijk kun je er ook eigenhandig 
voor zorgen dat er continu een wak openblijft, maar 
dat is wel meer werk en je moet het natuurlijk niet 
vergeten, helemaal niet als er vissen in de vijver 
zwemmen.

Tip 4
Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel 
kun je de lege plekken nu opvullen met voorjaars-
bollen.

Tip 5
Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het 
gazon om het zo gezond mogelijk te houden. Deze 
bladeren hoeven overigens niet in de GFT-bak, je 
kunt er namelijk wél je planten mee bedekken als 
natuurlijke bescherming tegen de vorst.
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Dat gaat lukken met een tuinhuis, veranda of 
buitenkamer van Jan de Boer Tuinhuizen in je tuin!

Lekker lang
 nagenieten
          van die heerlijke zomer?

Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

www.jandeboertuinhuizen.nl

Celsiusstraat 8 Wijchen 
024-6416466

www.jandeboertuinhuizen.nl

Al jarenlang is het ontwerpen en 
vervaardigen van landelijke of moderne 
tuinhuizen, veranda’s, buitenkamers en 
meer oplossingen op maat onze 
specialiteit. Onze passie voor hout en 
voor alles wat met heerlijk buitenleven 
samenhangt is overal in ons bedrijf 
voelbaar.

In onze sfeervolle showroom bent u van 
harte welkom om inspiratie op te doen. 
Ook wordt u voorzien van deskundig 
advies. We denken graag met u mee om 
uiteindelijk een duurzaam product te 
kunnen leveren waar u vele jaren plezier 
aan beleeft. 

Al onze producten worden met oog voor 
detail vervaardigd in eigen fabriek waar 
onze vakbekwame medewerkers 
uitsluitend werken met de beste 
materialen.

Lekker lang
 nagenieten
          van die heerlijke zomer?

WE HEBBEN OOK 

DE LEUKSTE 

ACCESSOIRES OM 

UW TUINHUIS 

HELEMAAL AF 

TE MAKEN! 

Een team van gemotiveerde vakmensen 
zorgt er tenslotte voor dat uw tuinhuis met 
zorg wordt geplaatst. We staan open voor 
al uw wensen en maken er samen iets 
moois van!

Graag tot ziens!
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Hendriksweg 12, Langenboom  |  06-29128303  
info@bv-dogtraining.com  |  www.bv-dogtraining.com

Een paar voorbeelden:
• een pup die veel bijt
• je hond trekt aan de lijn
• je hond valt uit naar andere honden
• je hond misdraagt zich als er bezoek komt
• je hond springt op de bank / eet van tafel

Ik kom bij je thuis en we bespreken het gedrag van je 
hond en hoe je daar tot nu toe op gereageerd hebt. 
Ik geef je suggesties en uitleg over de mogelijke  
oplossingen. En we gaan daarna oefenen!

Zijn er problemen als je met de hond buiten bent?  
Dan gaan we samen wandelen en help ik je met tips en 
passende oefeningen hoe je prettiger met de hond kunt 
wandelen.

Bel mij gerust voor 
informatie of voor  
het maken van een 
afspraak.

Brigitte Versterre

Problemen met 
uw hond?

Gedraagt je hond zich soms niet helemaal 
zoals je het liefste zou willen en weet je niet
hoe dit op te lossen? Ik help je verder!

INSTITUUT HELMIR  |  MOLENAARSTRAAT 63, SCHAIJK
0486-464264  |  06 23530490  |  WWW.HELMIR.NL

Ongewenste haargroei is voor veel mensen een 
lastig probleem. Met de moderne IPL methode is 
het nu mogelijk om haargroei fors te reduceren. 

Scheren, epileren, harsen en ontharingscrèmes bieden 
slechts een tijdelijke oplossing. 

Dankzij deze IPL methode is het nu mogelijk om een 
optimaal en duurzaam resultaat te bereiken 
bij het ontharen van vrijwel 
alle lichaamsdelen.

Nieuwsgierig geworden? 
Ga dan naar www.helmir.nl 
voor meer informatie en foto’s.

Geen sto�els meer  
  met  |PL ontharen



www.trendtuin.nl  |  anja@trendtuin.nl

De ideale tuin?  
 Ik help u met het juiste ontwerp  

Hulp nodig?  
Bel dan even  
06-12193938

Ik kan u advies geven over:

• bestratingsmaterialen 
• verlichting 
• beplanting 
• tuinstyling 
• potten 
• meubelen 
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catering-gemak.nl

www.catering-gemak.nl  
of 06-20380959,  

info@catering-gemak.nl

Heeft u speciale wensen?  
Bel of mail ons gerust. Al uw 
wensen zijn bespreekbaar.

Gemak aan huis

 Catering
service

www.catering-gemak.nl 

Heeft u speciale wensen? 
Bel of mail ons gerust. Al uw 

Gezellig
familiefeest?

Laat Catering-Gemak uw buffet verzorgen

 Sinds 1 januari 2016 
staan wij in de Maashorst 
voor u klaar om uw buffet, 
barbecue en high tea te 

verzorgen bij u thuis 
of op uw bedrijf.

Tevens verzorgen wij ook 
broodjes, vergaderpakketten 

en soep-arrangementen.

Bel met 06-20380959 voor een 
offerte op maat of maak een 
keuze uit onze menukaart.

Voor alle informatie kijk op
www.catering-gemak.nl

Houtstraat 3, Oss | 0412 623008 
hofhoutstraat@gmail.com | www.hofhoutstraatoss.nl

Openingstijden: di t/m za 10.00 - 17.30 uur

Onze specialiteit is het aanbod van diverse 
theesoorten, die opgeschonken worden met 

verse ingrediënten. 
Ook hierin is de nostalgie terug te vinden door het 

serviesgoed wat gebruikt wordt. En heb je gewoon een 
keer zin om een high tea te doen, dan kan dat. 

Er hoeft vooraf niet gereserveerd te worden. Er zijn 
twee varianten, de ‘Zoethout’, met zoete hapjes, en de 

‘Sprokkelhout’, met zoete én hartige hapjes. 

Ga naar onze website en klik op onze menukaart, 
waar je verder kunt vinden wat er in ’t Hof te eten 

en drinken is. 

Rina en Lucie heten je van harte welkom.

Lunch & High Tea



Rust en privacy  “Sommige mensen willen vaker dan één keer per week 
komen, maar je spieren hebben echt een week nodig om te herstellen van de 
training. Dit komt de vetverbranding ook ten goede. Je komt altijd op afspraak, 
zodat je je in alle rust en privacy kunt concentreren op de oefeningen. Uiteraard 
onder mijn deskundige begeleiding. Als jouw personal trainer wil ik je vooral het 
gevoel geven dat je bij mij in goede handen bent.”

Gezond en fit in 20 
minuten per week, dat 
is wat Fit20 je belooft. 

Het klinkt 
ongeloofwaardig, maar 

kennelijk werkt het, 
want inmiddels zijn er 

bijna 100 Fit20 studio’s 
in Nederland en België. 

Francy Verwegen 
opende onlangs een 

Fit20 studio in De Poort 
van Uden.

De Poort van Uden Rondweg 11, Uden  |  06-40439404  |  francyverwegen@fit20.nl  |  www.fit20.nl

BEN JE GEÏNTERESSEERD?  
MAAK VOORAL EEN 

AFSPRAAK VOOR EEN 
KENNISMAKINGSTRAINING!

Nu ook fit20 vestiging in Uden

Fit in 20 minuten per week! 

Wat is fit20? 
-  fit20 is een intensieve   
 personal training van 
 20 minuten per week. 
-  Bij fit20 train je altijd onder  
 begeleiding van  jouw personal  
 trainer.  
-  Je traint één keer per week op  
 afspraak. In je gewone kleren.  
 Douchen is niet nodig. 
-  Je traint naar keuze alleen of  
 samen met een vaste partner
 in een prettige ruimte met veel  
 privacy.  
-  fit20 geeft snel resultaat en is  
 makkelijk jaren vol te houden.

Ook bij fysieke beperkingen  “Het mooie is dat de Fit20 methode 
tevens geschikt is voor mensen met fysieke beperkingen. Het geeft veel 
voldoening om te zien dat klanten langzaam maar zeker steeds meer 
vertrouwen krijgen in hun eigen lichaam.



Els Verhoogh  |  0413-274 051, 06-28041379  |  info@oogserviceaanhuis.nlEls Verhoogh  |  0413-274 051, 06-28041379  |  info@oogserviceaanhuis.nl

We rekenen  geen extra kosten  voor de aan huis service!

Maak snel  
een afspraak,

dan komen wij
bij u langs.

Niet alleen voor ouderen, maar 
ook voor mensen met weinig tijd!

Bent u toe aan een nieuwe bril? 
U hoeft de deur niet uit.

Ik kom naar u toe!

Oogmeting en briladvies
in uw eigen vertrouwde 

omgeving!

EMMALAAN 38, OSS
0412-795340/06-55363998  |  WWW.HARTFORHER.NL

SCHRIJF JE NU IN
12 sessies van 45 minuten

VANAF € 37,50

+  1-2 kledingmaten minder in 4 weken

+  Snel en gegarandeerd resultaat

+  Strakke buik door de infrarood slimmingbelt

STRAKKE BUIK
DOOR INFRAROOD DIEPTEWARMTE

100% meer vetverbranding 
in de probleemzones. 

!

De'  sportschool 
     voor vrouwen

STRAKKE BUIK !STRAKKE BUIK !
kwijt raken?kwijt raken?kwijt raken?Vakantiekilo's

De'  sportschool De'  sportschool 

Vakantiekilo'sWil je nog steeds



Novi Clinic

Het behouden van de natuurlijke uitstraling 
en schoonheid is ons streven.

Een subtiele en natuurlijke verbetering, zodat je er weer stralend, 
fris en uitgerust uitziet. Is dat waar je naar op zoek bent? Dan ben je 
bij cosmetisch privekliniek Novi Clinic in Malden aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets  
voor u kan betekenen?  

Maak dan eens een afspraak 
voor een vrijblijvend 

intakegesprek. 
–

Afspraak maken via 
contactformulier op de 

website, door een email te 
versturen of per whatsapp  

op 06-24880617

Zwerfkei 5, Malden | 06-24880617 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com

Dé specialist in botox en fillers

Persoonlijk en eerlijk
Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen met botox en fillers. Als BIG geregistreerd 
arts en tevens medisch specialist bent u in goede handen. Ik bespreek altijd uitgebreid 
de wensen en mogelijkheden met de cliënt om zo samen tot een behandelplan te 
komen. Een persoonlijk advies, een behandelplan op maat en een eerlijk advies staan 
voorop. Als ik mij niet kan vinden in de wensen van de cliënt of de behandeling niet 
verantwoord vind, geef ik dit aan en zal ik deze dan ook niet uitvoeren. Het uitgangs-
punt is altijd het behouden van de natuurlijke schoonheid en uitstraling.

Voor wie
Jong, oud, man of vrouw, iedereen is welkom bij Novi Clinic. Een behandeling met 
injectables is niet alleen voor de ‘oudere dame’, zoals vaak wordt gedacht. Er zijn 
bijvoorbeeld genoeg mannen en dertigers die zich laten behandelen.

Resultaat
Een injectables behandeling kan er niet alleen voor zorgen dat je er frisser en stralender 
uitziet, je merkt ook dat het de psyche goed doet als er iets storends worst verzacht of 
gecorrigeerd. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de fronsrimpel met botox voor 
een frissere, minder vermoeide en meer open blik. Ook op medisch vlak zijn er goede 
resultaten te behalen, bijvoorbeeld in het geval van overmatig zweten of migraine. In 
alle gevallen werk ik met producten van hoge kwaliteit om een optimaal resultaat te 
kunnen bieden.



Kom heerlijk  
        genieten!

Voor-Oventje 32, Zeeland  |  0486-453962
 info@hetoventje.nl  |  www.hetoventje.nl

Wacht  
niet langer  HET BIER  
staat al  
koud!

PROGRAMMA
Het programma van dorpshuis de Berchplaets  
met voorstellingen en activiteiten voor jong  
en oud. Het hele programma is te vinden op  
www.deberchplaets.nl.

ZONDAG 7 OKTOBER:  ROMMELMARKT  
Een bezoek aan de rommelmarkt is een leuk 
uitje voor het hele gezin, dit keer met het thema 
speelgoed & kinderkleding. Heb je zelf nog goed 
bruikbaar speelgoed of kinderkleding? Huur dan een 
verkooptafel via rommelmarkt@deberchplaets.nl 
voor € 5,- per tafel.
Aanvang: 09.30 - 15.30 uur Entree € 2,-

VRIJDAG 19 OKTOBER: POPPENTHEATER 
KLETSKOUS MET DE VOORSTELLING KROKI DIL
Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf  
2 t/m 6 jaar en wordt gespeeld met stokpoppen in een 
prachtig decor. De prachtige muziek die live gespeeld 
wordt, neemt je mee naar het verre Afrika. 
Aanvang: 15.00 uur € 6,- voorverkoop inclusief  
consumptie / € 8,50 aan de kassa

ZATERDAG 29 DECEMBER: POPPENTHEATER 
MADELIEF - SSST DE TIJGER SLAAPT
Tijgertje is klaarwakker, want morgen is hij jarig.
Als hij eindelijk slaapt, willen zijn vrienden hem 
natuurlijk niet wakker maken. Want er moet nog 
van alles geregeld worden voor het feest. Muzikale 
poppenkastvoorstelling. Zo maken ze iedere 
voorstelling tot een feestje!
Aanvang: 15.00 uur € 6,- voorverkoop inclusief  
consumptie / € 8,50 aan de kassa 
Op zoek naar een vergaderzaal of flexplek? 
Informeer naar de mogelijkheden:
info@deberchplaets.nl of bel 0412 404688
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“Bij alles wat ik doe, gaat het erom baasjes te leren het gedrag en de emoties bij 
honden te leren observeren en interpreteren”, vertelt Diana enthousiast. “Vaak 
wordt de focus gelegd op het aanleren van commando’s. Honden zijn echter geen 
robots. Ik kies dan ook bewust voor een andere manier van trainen. Samen met 
jou werk ik aan een vertrouwensband tussen jou en je hond. Het kost meer tijd, 
maar wat je ervoor terug krijgt, is een rustige, zelfstandige hond die zichzelf 
uitstekend kan redden. Ook als het appèl wegvalt.”

Je bent van harte welkom om op vrijdagochtend tussen 12.00 en 13.00 uur eens 
vrijblijvend binnen te lopen in het Weet-Kaffeej, een gezellige ontmoetingsplek 
waar je terecht kunt voor informatie en het delen van ervaringen met andere 
hondenbezitters.

Niet alleen voor een klassikale les kun je bij EnZo terecht. Maar ook voor advies, 
leuke lezingen, workshops en privé lessen op maat. De ultieme vorm van 
samenwerken is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Leven met een 
harige viervoeter als trouwe kompaan gun ik iedereen.

Boekelsedijk 12, 't Oventje 
(Landerd)  |  06-55851262
info@hondenschoolenzo.nl 
www.hondenschoolenzo.nl

Een vertrouwensband  
     voor het levenAl 10 jaar is Diana van de 

Louw als zelfstandig 
ondernemer bezig met haar 

grote passie; honden. Vanuit 
haar kleinschalige 

hondenschool EnZo, die 
beschikt over een eigen 

binnen- en buitenlocatie op 
‘t Oventje, geeft ze 

verschillende cursussen. Van 
puppy- en pubercursus tot 

recreantengroep, flyball, 
speuren en de 

ontspanningsles ZenZo. 
Privé-lessen behoren 

eveneens tot de 
mogelijkheden.

HET PLEZIER STAAT 
BIJ ONS VOOROP

BRUISENDE/ZAKEN
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Bij Culinairro Kookstudio hebben we regelmatig een thema-
avond. Na de succesvolle BBQ, sushi en asperges hebben we nu 

voor de maand oktober een workshop Indonesisch koken. Een 
mooie manier om kennis te maken met deze bijzondere gerechten. 

Belangstelling?  
Aanmelden voor deze avond kan telefonisch  

of via info@culinairro.nl 
De avond begint om 18.30 uur en duurt tot ca. 23.00 uur.  

Graag zien wij u op 5 of 6 oktober in onze kookstudio.
 

ACTIE: Bij aanmelding van 4 personen krijgt u 20,00 euro korting.
Voor een gezellige en culinaire middag of avond.

Harm Fotografie  |  Burgermeester Thijssenstraat 95, Uden 
06-290 08 275 | contact@harmfotografie.nl  |  www.harmfotografie.nl

Harm Hofman
Ruim 35 jaar actief  
als fotograaf
Heeft u professionele foto’s nodig? 
Neem dan vrijblijvend contact met 
mij op. U kunt mij bereiken op 
06-29 00 82 75 of via 
harmfotografieuden@gmail.com.



Wilde jij het na de vakantie dit jaar ook echt anders 
gaan doen? Was je van plan om dat vakantie gevoel 
vast te houden? En is dat gelukt?
Vaak willen we wel wat veranderen, maar hebben we geen 
idee hoe we dat aan kunnen pakken en voor je het weet zit je 
weer in je oude patroon. Je werkt eigenlijk te veel, je komt niet 
toe aan jezelf of aan datgene wat je echt belangrijk vindt. 
Soms ben je zover van jezelf verwijderd, dat je niet eens meer 
weet wat je nou echt wilt. 

Misschien ben je ook vooral bezig met de verwachtingen van 
anderen, probeer je iedereen tevreden te houden en zet je 
jezelf op de laatste plaats. 

Hoogste tijd om de regie weer in eigen hand te krijgen.  
Het is namelijk jouw leven en jij mag kiezen hoe je je leven 
invult. Misschien heb je geen idee hoe je jouw patroon moet 
doorbreken? Denk dan eens aan een coachingstraject.  
Hierin kom je erachter wat je echt wilt, en hoe je dat kunt 
gaan bereiken. In een paar sessies ben je vaak al geholpen.  

Wil je meer weten?  
Neem dan gerust contact met me op!

Leef jij je eigen leven? 
Of wordt je geleefd?

COLUMN/INGRID JANSSEN

Ingrid Janssen werkte al 
jaren als medisch analist 
toen zij – gedreven vanuit 

haar fascinatie voor het 
gedrag van mensen 

– besloot een studie 
psychologie te gaan 

volgen. Ze maakte een 
ommezwaai in haar leven 

en sinds 2009 werkt ze 
met veel plezier als coach. 

In de loop der jaren heeft 
ze zich gespecialiseerd in 

omgaan met stress, 
mindfulness en 

hooggevoeligheid.

LIJSTERLAAN 3, OSS
06-10240975  |  WWW.EMOTIVO.NL
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Sigarenmagazijn Verbakel  |  Bolkenplein 2, Veghel  |  0413-366292

Niet alleen sigaretten, tabak en accessoires, maar ook een 
grote keuze in lectuur! Zowel tijdschriften als kranten, 
waaronder buitenlandse kranten en wenskaarten voor alle 
gelegenheden! En als je een keer een gokje wilt wagen, 
zijn er ook toto-, staats-, lotto- en krasloten.

Sigarenmagazijn   
         Verbakel

Ro
ke

n 
is

 d
od

el
ijk

Hertsweg 10, Mill  |  06-83606363 

van Advies... tot Zonwering
Rolluiken, screens, markiezen, schaduwdoeken en horren kunnen uw woongenot sterk verbeteren.  

Maar dan moet het wel het juiste product zijn, voldoen aan uw verwachting, uw eisen en uiteraard uw budget.  
Wij adviseren u graag hierbij. We zijn op de hoogte van de nieuwste trends en praktische snufjes van de meeste 

merken. Samen bekijken we bij u thuis de mogelijkheden en doen daarna vrijblijvend een voorstel.

info@zonweringmill.nl | www.zonweringmill.nl

uitvalscherm markiezen zonwering plisséhordeuren



Van der Doelen speelgoed  |  't Dorp 32, Heesch
0412-453190  |  www.vanderdoelen-speelgoed.nl 

rekenen 
plezier 
spel 
digitaal 

leren 
niveaus 
cijfers 
workshop

k e w n q p l b n g d 
r t d o i l p i w v v 
d e c i r v l o w i m 
p g k i g k e g r j b 
l v a e j i s a o p k 
e d r s n f t h u x i 
z q m s p e e a o s b 
i u s k s e n r a p k 
e e t r t q l s s l m 
r p b v w l y r f h x 
d s u d y q r b h g h 

Maak kans op een:

Rekenduo 
combibox 1F & 2F 
met bijna 200 vraag/antwoordkaartjes 

t.w.v. € 47,50
et bijna 200 vraag/antwoordkaartjes 

€ 47,50

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl

www.cijferstormspelen.nl

1

speelgoed 
plop 
service 
collectie 

cadeaus 
spellen 
baby
peuter

s p e e l g o e d q u 
c s z o a w o n n m h 
o e c s p e l l e n h 
l r a o l s r f k o k 
l v d q t e p h j j p 
e i e v b a l y j e o 
c c a q a k o w r m v 
t e u s b x p n i h x 
i d s q y h d o r w c 
e h i m s o b o h u b 
p a l q c j g p v j q St
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Maak kans op één:

Cadeaubon
t.w.v.

 € 50,-



Walplein 17, Oss, Tel. 0412-622351
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