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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

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!



Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven 
in jouw regio? Zo hebben we ook Rosmalen Bruist en 
Land van Cuijk Bruist.
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Bruisende lezer,

Het is bijna zover... de winter gaat weer plaats maken voor de lente! 
En hoewel maart de buienmaand bij uitstek is, merk je aan alles dat 
we weer richting de warmere maanden van het jaar gaan. Heerlijk! 
Wat ons betreft kan dat voorjaar niet snel genoeg zijn intrede doen.

Voor veel mensen vormt het voorjaar dé aanleiding voor een grote 
schoonmaak in huis. Maar ook om het interieur eens goed onder 
de loep te nemen. Wordt het niet weer eens tijd voor wat nieuws? 

Voor iets anders dan anders? Dan kan maatwerk de oplossing 
zijn voor jou. Een kast of bijvoorbeeld deur op maat zorgt 
namelijk gegarandeerd voor een unieke en persoonlijke 
uitstraling. Daarover vertellen we je dan ook graag wat meer.

Zo blijven we je elke maand verrassen met de meest inspirerende 
verhalen. Met de lente in onze kop bruisen wij weer van de 
ideeën, net als alle ondernemers die ook deze maand weer hun 
verhalen met je delen. Zoek dus een heerlijk plekje in het (bijna) 
voorjaarszonnetje, sit back, relax en geniet van deze nieuwste 
editie van Bruist.

Lea en Marcel Bossers

Inhoud
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Rosmalen Bruist en Land van Cuijk Bruist.



MAATWERK 
ZORGT VOOR EEN 
UNIEKE TOUCH
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Vooral in oudere woningen willen de deurmaten 
nog weleens afwijken van wat tegenwoordig als 
standaard wordt beschouwd. Maar ook in modernere 
huizen met hoge plafonds is er allesbehalve sprake 
van standaardmaten. In dergelijke gevallen ontkom 
je er bijna niet aan om de hulp in te schakelen van 
een maatwerkspecialist die voor jou een deur op 
maat maakt.

Uniek & persoonlijk
Groot voordeel daarvan is dat je de deur volledig af 
kunt stemmen op jouw wensen. Niet alleen de maat 
is immers aan te passen, maar ook het volledige 
uiterlijk van de deur. Het materiaal, de kleur, het 
deurbeslag, wel of geen glas (en wat voor glas). Je 
kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is vast 
wel iemand die het voor je kan maken. Maatwerk 
zorgt voor een unieke en persoonlijke uitstraling. Dat 
is dan ook meteen de reden waarom veel mensen 
toch voor deuren op maat kiezen terwijl ze gewoon 
een huis hebben met standaardmaten.

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.

‘Op maat gemaakt’
Deuren, je kunt ze in verschillende soorten en maten kopen. Standaardmaten 

welteverstaan. Maar wat nou als jouw huis geen standaard deurmaten kent? Of als 
je gewoon iets anders dan anders wilt? Maatwerk is het antwoord!

Kasten op maat
En dat geldt niet alleen voor maatwerkdeuren, 
maar eigenlijk voor al het maatwerk in je 
woning. Zo kiezen ook steeds meer mensen voor 
maatwerkkasten die bijvoorbeeld perfect in die 
ene hoek in de woonkamer passen, of onder dat 
schuine dak in de slaapkamer, of in die nis in 
de gang, om maar wat voorbeelden te noemen. 
Helemaal nu kleiner wonen de trend lijkt te zijn, 
geven maatwerkkasten niet alleen een unieke 
touch aan je interieur, maar zorgen ze er ook nog 
eens voor dat je optimaal gebruik maakt van de 
beschikbare ruimte.

Prijskaartje
Een belangrijke afweging is (tenzij maatwerk echt 
noodzakelijk is) of je er dat extra geld voor over hebt. 
Vaak hangt er namelijk wel een iets hoger prijskaartje 
aan een maatwerkdeur of -kast. Maar heb je dat er 
voor over, dan is maatwerk altijd een meerwaarde 
voor je interieur.

BRUIST/WONEN
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Op zoek naar zonwering,  raamdecoratie en vloeren?

Leo Kroon startte 27 jaar geleden Kroon Montage 
vanuit de garage van zijn huis. Oorspronkelijk richtte 

het familiebedrijf zich vooral op de montage van 
binnen- en buitenzonwering maar in de loop der 

jaren is het uitgegroeid tot een totaaldienstverlener 
die ook nog eens pvc-vloeren aanbiedt. 

“Ook voor reparatie
en onderhoud!”

Kroon Montage  heeft het voor je!

Kroon Montage Zonwering & Interieur  |  Graafseweg 837, Wijchen  |  024-6757859  |  info@kroonmontage.nl  |  www.kroonmontage.nl

Kroon Montage
Zonwering & Interieur

Op zoek naar zonwering,  raamdecoratie en vloeren?
Sinds twee jaar beschikt Kroon Montage bovendien 
over een showroom aan de Graafseweg in Wijchen.

“Mensen willen onze producten bij voorkeur toch 
zelf zien en voelen”, vertelt Nancy Kroon, de 
dochter van Leo. “In onze showroom van 200 m2 
kun je op je gemak even rondkijken. Desgewenst 
voorzien wij je graag van een persoonlijk advies. 
Uiteraard onder het genot van een kopje koffi e.” 
Je wordt altijd geholpen door een vertrouwd 
gezicht: Leo, Marion en dochters Nancy en 
Cynthia, die sinds kort ook meehelpen in het 
familiebedrijf.

Complete inrichting
Kroon Montage beschikt over een zeer uitgebreid 
assortiment binnen- en buitenzonwering, in alle 
soorten en maten en in alle kleuren: 
Van rolluiken, (rits)screens, horren en 
zonneschermen tot jaloezieën, shutters, (duo) 
rolgordijnen, lamellen en plissés. “We kiezen 

BRUISENDE/ZAKEN

Kroon Montage  heeft het voor je!
bewust voor kwaliteitsproducten van bekende merken als 
Verano, Zonnelux, Unilux en Kadeco. Daarnaast hebben 
we ons eigen huismerk. Zo hebben we iets voor ieder 
budget.” Ook gebruiksvriendelijke, slijtvaste pvc-vloeren 
zijn verkrijgbaar. “Deze zijn tegenwoordig niet meer te 
onderscheiden van echt hout. Omdat ze geluiddempend 
zijn, zijn ze ideaal voor appartementen.”

Maatwerk
Wil je een vrijblijvende offerte? Dan komt Leo bij je thuis 
om de maten op te nemen. “Zeker bij zonwering is het 
essentieel dat het perfect past. Iedere situatie is anders, 
dus alles wordt helemaal op maat gemaakt. Onze eigen 
vakkundige monteurs verzorgen de montage, zodat we zeker 
weten dat het goed gebeurt.”

Service
“Naast onze vakkennis onderscheiden we ons door onze 
persoonlijke service. We houden van duidelijke afspraken 
en houden je op de hoogte van de levering. Ook als ons 
werk gedaan is, kun je nog gewoon bij ons terecht, we 
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LEZERSACTIE

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. #MGC naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op luxueuze 

huidverzorgingsproducten 

van MGC Derma 
Het merk is ontwikkeld door 

experts op het gebied van 

natuurlijke huidverzorging 

en ze hebben gebruik 

gemaakt van de meest 

hoogwaardige ingrediënten. 

win

 van Nederland Bruist en van de glossy uit 

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

HAUTE COUTURE
Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de 

heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De 
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli 

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-
sliertjes op een spiesje. Voor wie het graag 

wat zoeter heeft, is de ‘Strike A Pose’ 
een aanrader. Dit is een lekkere mix van 

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.
Enjoy! www.stoli.com 

LEKKER PITTIG
Al sinds 1994 brouwt de Scheldebrouwerij 

heerlijke karaktervolle biertjes. Probeer eens het 
heerlijke biertje Oesterstout. Dit pittige biertje 

kent een zoete smaak door karamel. Ideaal voor op 
een terrasje tijdens de eerste zonnestralen!

 www.scheldebrouwerij.com

KLAAR VOOR 
ROKJESDAG

Dit voorjaar introduceert Wilkinson 
een nieuw lid uit haar Intuition-

familie: de Intuition Complete. 
Dit roze scheermes speciaal 
voor vrouwen heeft vijf Skin 

Perfect-mesjes en een slanke 
scheerkop, waardoor je nu nog 

makkelijker bij de lastig 
bereikbare plekjes komt. 

Zo zijn jouw benen, oksels 
en intieme delen in een 

handomdraai spring ready! 
www.wilkinsonsword.nl

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.

SHOPPING/NEWS

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

LEZERSACTIE

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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

MANNEN
MET BAARDEN

Het Britse mannenmerk Bulldog  
biedt een ruim assortiment aan 

mannelijke verzorgings-
producten. Mannen met baarden 

vinden het wel zo fi jn om hun 
baard goed te verzorgen. 

Bulldog heeft een 2 in 1 shampoo 
die aloë vera, kamille olie en 
groene thee extracten bevat. 
Zo kun jij met een frisse en 
verzorgde baard de deur uit.  
www.bulldogskincare.com 

LEZERSACTIE

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. #DORDRECHTTOURS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUIST Deals
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Boetiek 24  |  Schoonstraat 24, Heesch  |  0412-450440  |  www.boetiek24.nl  |   boetiek24

BOETIEK24 VIERT DE 
LENTE MET DE NIEUWSTE 
VOORJAARSCOLLECTIE!

Het nieuwe mode seizoen  kent veel tegenstellingen. 
Van romantisch tot stoer en van zachte pastels 
tot felle neon kleuren. Ook wat prints en dessins 
betreft is er veel variatie, zoals exotische bloemen- 
en dierenprints,  polkadots en ook streepjes zijn 
weer volop aanwezig. Broeken, jurken en rokken 
in diverse lengtes, alles kan en mag met elkaar 
gecombineerd worden. De een zal deze diversiteit 
geweldig vinden, de ander kan er juist onzeker 
van worden. Trendy of niet, je hoeft niet alles mooi 
te vinden, het belangrijkste blijft dat kleding iets 

toevoegt, je een goed gevoel geeft en dat je er blij 
van wordt. Heel belangrijk is een goede pasvorm. Al 
staat het nog zo mooi bij een ander, het moet bij jou 
passen; ieder fi guur is tenslotte anders.

Graag helpen we je bij het zoeken van de juiste 
outfi t en daarbij kun je verzekerd zijn van een eerlijk 
advies. Onze Boetiek is overzichtelijk ingedeeld en 
men kan voor de deur parkeren, de koffi e en de 
verstelservice zijn gratis.

Modefl itsen bij 
Boetiek24 
vrijdag 27 maart 
tussen 10.00 en 16.00 uur 

zaterdag 28 maart 
tussen 10.00 en 16.00 uur

Kom inspiratie opdoen!

Damesmode voor 
elke gelegenheid

Maatvoering 36 t/m 46
 Exclusief en betaalbaar!

Merken o.a.

Poools - Tramontana
Cream - Kaffe

Para Mi - Dolcezza
Oroblu - Slippely
Lizzy & Coco - Nu 
Denmark - BiBa

LAAT JE VERRASSEN EN 
VOEL JE WELKOM, DE 
LENTE STAAT JE GOED!



DITJES/DATJES

    1 maart is in Nederland 
  nationale complimentendag.
 Mensen die in maart geboren zijn, zijn volgens antropoloog 
 Gerhard Weber over het algemeen langer dan gemiddeld.
  Oudere huizen kennen vaak geen standaardmaten, 
    maatwerk is daarvoor de oplossing.
 Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 
 8 maart. Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd aandacht voor  
 onder andere gelijkheid en economische zelfstandigheid. 
 Maart is de buienmaand bij uitstek. Vandaar ook de uitspraak 
  ‘maartse buien en aprilse grillen’.
  21 maart is het weer zover: het is lente!
 Met een maatwerkkast kun je invulling geven aan loze ruimtes  
 waardoor je de beschikbare ruimte optimaal benut.
   In het laatste weekend van maart wordt in de nacht van
  zaterdag op zondag de klok een uur vooruitgezet.
 Lammetjesmaand is een van de vele bijnamen 
    van de maand maart.

B A C K B O N E  O F  B U S I N E S S
F O R D  B E D R I J F S V O E R T U I G E N

www.vanmossel.nl/ford

Tijdelijk 
voordeel tot 

€5000

Adv. 1-1 Backbone of business BRUIST.indd   1 11-02-2020   13:13
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BRUISENDE/TOPPER

Omdat Alex zelf een kunstknie heeft, moet hij het uitvoerende werk voor een groot deel 
overlaten aan zijn ‘jongens’. “Ik heb twee vaste medewerkers die al 19 jaar voor me 
werken”, vertelt Alex enthousiast. “Daar vertrouw ik helemaal op. In drukke tijden of bij 
grotere klussen betrek ik nog wat extra mensen, stuk voor stuk vaklui, bij wat we doen. 
Voor het groenwerk werk ik samen met een vriend van me, Chris Castelein, hij is 
hovenier. Ieder zijn vak; we vullen elkaar qua kennis en expertise perfect aan.”

Groot én klein
“Ik ga eerst met de klant rond de tafel zitten om de wensen te bespreken en bekijk de 
situatie ter plekke. Daarna brainstorm ik met mijn mensen om een plan op te stellen dat 
past bij jouw budget, wat dat betreft is het echt teamwork. Vervolgens vertalen we dat 
in een tekening die jou een duidelijk beeld geeft wat je kunt verwachten. En natuurlijk 
kun je zelfs als we al bezig zijn, eventueel nog iets aanpassen. Die fl exibiliteit hebben 
we.” Een complete tuin aanleggen is mogelijk, maar ook afzonderlijke werkzaamheden 

TUINAANLEG VAN A TOT Z

Ruim 27 jaar geleden begon Alex Ulijn naast zijn werk als vrachtwagenchauffeur 
als stratenmaker. Langzaam maar zeker breidden de werkzaamheden zich uit 

en Alex startte zijn eigen bedrijf. Inmiddels legt hij samen met zijn team 
complete tuinen aan in Uden en verre omgeving. Daarbij nemen zij alles uit 

handen: van het aanbrengen van bestrating tot het planten van groen.

als tuinonderhoud, grondwerk, het aanbrengen van alle mogelijke bestratingen, en het 
maken van terrassen, schuttingen en overkappingen. “Of het nu gaat om een groot of 
een klein project, we besteden er evenveel aandacht aan, zodat jij straks lekker kunt 
genieten van je tuin.”

TUINAANLEG VAN A TOT Z
1918



BRUISENDE/TOPPER

De uitdaging
“Het bezig zijn in het groen is een hobby van mij. 
Het is natuurlijk geweldig dat ik daar mijn werk 
van heb kunnen maken. Het is steeds weer een 
uitdaging om samen met de klant tot een plan te 
komen. We sparren net zo lang tot het helemaal 
naar wens is en ook in de uitvoering gaan we net 
zo lang door totdat iedereen – zowel wij als de 
klant zelf – tevreden is. Van niets iets moois maken, 
dat is en blijft het leukste wat er is. Ik maak ook 
altijd foto’s van de beginsituatie én van het 
eindresultaat, zodat je kunt zien hoe het is 
geworden. Als je dan hoort hoe blij mensen zijn 
met wat je hebt gedaan… Dat is toch waar je het 
voor doet.”

Vertrouwd en overzichtelijk
“Als klant heb je te maken met één aanspreekpunt, dat 
ben ik. Ik regel alles wat er nodig is en zorg ervoor dat 
alles goed loopt. Als er iets is, kun je ook bij mij terecht. 
Zo houden we het vertrouwd en overzichtelijk. Dat is 
belangrijk want je komt toch bij de mensen thuis. In de 
offerte maak ik inzichtelijk welke kosten er worden 
gemaakt. Wil je zelf het afval afvoeren? Ook prima, 
dan hoef je er ook niet voor te betalen. Sowieso zorgen 
we dat het allemaal weer netjes is als we klaar zijn met 
de klus en we doen ook nog eens ons best om het een 
beetje leuk te houden.” Eveneens bijzonder: Alex geeft 
26 weken garantie op het uitgevoerde werk. 

“Mensen hoeven maar te bellen als er een 
probleem is, ik zorg ervoor dat het 

wordt opgelost.”

“Van niets 
iets moois 

maken”

Alex Ulijn Tuinaanleg  |  Luitstraat 30, Uden  |  06-23033390  | info@alexulijn.nl  |  www.alexulijn.nl
20



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE NOBELE AUTIST
Zittend aan het ziekenhuisbed van haar 
autistische zoon overdenkt een moeder het 
leven van haar kind. Hij ligt in coma en het 
is onzeker of hij weer bij bewustzijn zal 
komen. Ze denkt aan zijn geboorte, zijn 
jongste jaren en herinnert zich het geluk 
van het fi etsen op de tandem en de 
ontbijtjes in bed, maar ook de wanhoop, 
het onbegrip en de angst voor escalaties. 
Hij dwong haar te focussen, hij liet haar de 
wereld zien door zijn ogen, zonder zich te 
laten misleiden door sekse, status, 
huidskleur of handicap. 
DE NOBELE AUTIST van Romana Vrede 
is vanaf 3 maart verkrijgbaar in de 
boekhandel.

D

De HISWA Amsterdam Boat Show 
is het grootste evenement van 
Nederland op het gebied van 
watersport, lifestyle en recreatie.
Of je nu op zoek bent naar een 
nieuwe boot (tot circa 10 meter), 
onderdelen of accessoires, 
informatie zoekt voor een 
bootvakantie, alles wilt weten over 
de mooiste recreatiegebieden, 
liefhebber bent van klassieke 
schepen of zelf een aantal 
watersporten wilt uitproberen, de 
HISWA Amsterdam Boat Show is 
the place to be voor iedere 
(potentiële) watersportliefhebber! 
Van 11 tot en met 15 maart vormt 
de RAI in Amsterdam weer het 
podium voor 50.000 m² aan 
watersportplezier.
Kijk voor meer informatie 
en het bestellen van kaarten op 
www.hiswarai.nl.

 AGJE UIT
HISWA BOAT 
SHOW 2020

In hun strijd tegen de apartheid verspreiden 
Tim Jenkin (Daniel Radcliff) en Stephan Lee 
(Daniel Webber) illegale ANC-pamfl etten onder 
de Zuid-Afrikaanse bevolking. Ze worden op 
heterdaad betrapt en veroordeeld tot een 
jarenlange gevangenisstraf. Eenmaal onder de 
vleugels van politiek activist Denis Goldberg 
besluiten ze samen met medegevangene Alex 
Moumbaris om een ingenieus plan te bedenken 
om te ontsnappen. Al snel blijkt de uitvoering 
een stuk ingewikkelder dan gedacht en moeten 
er nog vele hindernissen genomen worden... 
ESCAPE FROM PRETORIA draait vanaf 
19 maart in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ESCAPE FROM 
PRETORIA
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Veel ondernemers denken er niet 
continu aan om wéér een back-up te 
maken van hun gegevens en bestanden. 
Marcel Martens van M • IT Services: 
“Ik snap dat wel. Vaak zijn ze al druk 
genoeg bij alles wat er komt kijken bij 
ondernemen. Ze staan er gewoon niet bij 
stil wat er mis kan gaan als je digitaal 
je grip op de zaken verliest. Daarom 
hebben wij een oplossing waarmee je in 
één keer safe zit.”

administratie zeven jaar te bewaren voor de 
fiscus. En dat je computer gecrashed, gestolen 
of gehackt is… daar heeft de Belastingdienst 
echt geen oren naar. Dat is dan helaas helemaal 
jouw probleem.”

“Speciaal voor ondernemers zonder eigen 
IT-afdeling hebben we een praktisch pakket 
samengesteld. Voor een vast bedrag per maand 
ben je dan ‘Altijd veilig in bedrijf’. Wij zorgen er 
meteen voor dat er dagelijks een back-up wordt 
gemaakt én dat die op een veilige plek bewaard 
wordt.”

“Je kunt als ondernemer niet zonder back-up 
van je bestanden en gegevens. Het is belangrijk 
dat je in ieder geval dagelijks een actuele 
versie van je digitale zaken bewaart. Een IT-
ongeluk zit in een klein hoekje en je moet er 
niet aan denken dat je je werk van gisteren 
of de hele afgelopen periode kwijt bent. Dat 
je niet meer bij je e-mailtjes kunt of bij je 
contactgegevens. Of je complete administratie 
met offertes, facturen, bonnetjes en aangiftes. 
Je bent zelfs wettelijk verplicht om je financiële 

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

Heb jij digitaal 
grip op je 

zaken of is er 
geen back-up?

Marcel Martens

Check gratis of je computer goed 
beschermd is: www.mitservices.nl/bruist
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Een belevenis   

De klanten wordt een kopje koffi e / thee of fris 
aangeboden, natuurlijk ook voor de mannen die 
moeten wachten. Voor de kinderen heb ik snoepjes 
staan. Tijdens het wachten kunnen ze aan een 
grote tafel zitten, waar ze ook iets kunnen lezen. Ik 
wil mijn klanten de perfecte beleving geven in een 
unieke winkel met een fi jne Ibiza-sfeer. 
Kleding voor ieder wat wils van maat xxs tot maat xxl 
en van aantrekkelijke merken. Van casual, klassiek, 
sport tot Ibiza-stijl.De prijzen zijn geschikt voor elke 
portemonnee. Naast kleding vind je in de winkel 
schoenen, tassen, accessoires en riemen.
Klanten gaan met een goed gevoel de deur uit.

Ik ben iedere dag geopend vanaf 10 uur tot 17.30 
uur. Op koopavond tot 21.00 uur en op zaterdag tot 
17.00 uur. Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust 
eens bij ons langs.

Tot gauw! 
Sanne van Hout en team Bij ons Sann.

In juli 2019 heb ik mijn droom kunnen waarmaken. Een gezellige huiselijke winkel 
waar je je als klant thuis zal voelen. Ik ben Sanne van Hout, 24 jaar oud, en bij mij 
ben je altijd van harte welkom aan de Galerij 29 te Uden. Daar tref je een winkel waar 
ik mijn hart en ziel in leg. Het is een belevenis om hier te komen. 

Galerij 29, Uden |  06 39012717  |       bijonsSann 

met voor elk wat wils

Onze merken

Kom snel eens langs er zit vast iets voor je bij!
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Afvallen met  persoonlijke begeleiding
Wil jij nu echt een keer 

defi nitief van die overtollige 
kilo’s af? Stap dan eens 

binnen bij Body Slim om te 
kijken wat ze voor jou 

kunnen betekenen. Kelly en 
Nicole werken met het 

wetenschappelijk 
onderbouwd PowerSlim 

afslankprogramma. Geen 
shakes, geen hongergevoel 

en geen jojo-effect, onder 
begeleiding van een van de 
voedingsdeskundige leer je 
een gezond eetpatroon aan 

dat je ook op de lange 
termijn vol kunt houden.

Maak nu een 

afspraak 

06-20103399

Nicole Verbeek startte Body Slim in 2011. 
“Ik werkte toen al op het hoofdkantoor 
van PowerSlim”, vertelt Nicole. “Ik had 
met eigen ogen gezien wat voor geweldige 
resultaten je kunt behalen met dit 
programma. Ook bekende Nederlanders, 
waaronder Willeke Alberti en Bridget 
Maasland, hebben het inmiddels 
ontdekt.”

Power Slim
“Bij de Power Slim methode ga je niet 
minder maar vooral anders eten, namelijk 
zo min mogelijk koolhydraten en vetten. 
Ontbijt, lunch en tussendoortjes worden 
vervangen door PowerSlim producten, 
die bestaan uit hoogwaardige eiwitten. 
Daardoor verlies je geen spiermassa en 
word je niet moe of futloos.”

Afvallen met  persoonlijke begeleiding
Intensieve begeleiding
“In een gratis intakegesprek nemen we door wat je 
wensen en behoeften zijn, en wat jouw leefstijl is. 
Zo kunnen we een persoonlijk plan opstellen dat daar 
perfect op aansluit. Bij voorkeur werken we met de 
PowerSlim methode maar eventueel hebben we ook 
een ander afvalprogramma voor mensen die toch 
hun koolhydraten zoals boterhammen en fruit niet 
willen missen. In de strenge fase hebben we wekelijks 
terugkomsessies om je te wegen en om de voortgang 
te bespreken. Ook tussendoor zijn we 24/7 bereikbaar, 
mocht je nog vragen hebben.”

Stok achter de deur
“In de loop der tijd krijg je zo allerlei tips en adviezen 
mee waar je je leven lang plezier van hebt. Uiteindelijk 
gaat het er immers om dat je je nieuwe gewicht 
blijvend vasthoudt. Om die reden plannen we een jaar 
nadat je je doel hebt behaald, nog regelmatig gratis 
sessies in. Wij zijn voor jou die spreekwoordelijke stok 
achter de deur. En als je dan ziet hoe blij mensen zijn 
als ze zien dat het werkt, daar doen we het voor!”

BRUISENDE/ZAKEN

Body Slim  |  06-20103399  |  uden@body-slim.nl  |  www.body-slim.nl

We bieden meer dan alleen 
een afslankprogramma
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1. Clay And Glow Mask, € 26,50  www.clayandglow.com
2. Hydrate & Recharge Shampoo van JOHN FRIEDA®, € 10,99  www.etos.nl

3. Classique Pin-up Eau De Parfum Limited Edition van Jean Paul Gaultier, € 107,05  www.douglas.nl
4. ROUGE G Lipstick van Guerlain, Shade € 34,- en Case, € 22,-  www.guerlain.nl

 5. MutinyTM Squalane-Based Alternative Lip Balm van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
6. kissed by mist front van essie, € 9,99  www.essie.nl
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Kun je ook niet wachten tot het voorjaar komt en 
heb je nu al lentekriebels? Met deze producten laat 
je de lente gewoon lekker eerder beginnen en stap je 
straks helemaal voorbereid dit heerlijke seizoen in.

7. Foamie Conditioner Bar, € 4,95  www.etos.nl
8. Cleve Clay Bag van Cowboysbag, € 149,95  www.cowboysbag.com/nl

9. La Vie est Belle Intesément van Lancôme, vanaf € 80,14  www.lancome.nl
10. Roselift Collagène Jour van Payot, € 79,-  www.payot.com

11. Sea Horse Plankton Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl
12. CHOOSE YOUR Glow! highlighter palette van essence, € 4,99  www.essence.eu

Lentekriebels

BEAUTY/NEWS
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Nu ook fi t20 vestiging in Uden

Wat is fi t20? 
-  fi t20 is een intensieve personal training van 20 minuten per week. 
-  Bij fi t20 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. 
-  fi t20 geeft snel resultaat en is makkelijk jaren vol te houden.

De Poort van Uden Rondweg 11, Uden  |  06-40439404  |  francyverwegen@fi t20.nl  |  www.fi t20.nl

Fit in 20 minuten per week! 

Met de juiste therapie weer 
klachtenvrij en gezond

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

voor sportclubs, particulieren en bedrijven

BEL
voor meer info

of een afspraak

06-23784761

Sportzorg Cicilia van de Camp: “Ik help o.a. fanatieke sporters om hun sportieve 
prestatie te verbeteren of om hun spieren lekker los te krijgen. Maar ook mensen met 

rug-, nek- en schouderklachten of hoofdpijnklachten komen bij mij binnen. Ik werk 
vanuit mijn gevoel en stem de behandeling af op de persoon die voor me zit.”

Depressief, burn-out, chronische vermoeidheid, relatiecrisis, werkstress of slopende gedachten?

VAN ALLES GEPROBEERD OM DAT TE 
VERANDEREN, MAAR ZONDER SUCCES? VERANDEREN, MAAR ZONDER SUCCES?

Snavelbiesstraat 12, Landhorst   |  06-24110827  |  www.blijvendanders.nl

Voor vragen of aanmelden: info@blijvendanders.nl

Blijvend anders biedt je mogelijk een andere 
oplossing. Een oplossing die ervoor zorgt dat jij 
in de gaten krijgt hoe het werkt in jezelf en waar 
dingen vandaan komen, om vervolgens écht te 
kunnen veranderen.

Geen in te vullen vragenlijsten, niet wéér je hele 
verhaal vertellen, geen methodes en geen trucjes. 
Elke vorm van begeleiding vanuit Blijvend 
anders begint met kennis- en inzichtoverdracht. 
Vervolgens weet jij wat je te doen staat om 
effectief en duurzaam problemen aan te pakken. 

Neem vrijblijvend contact op met Rob Droog via 
info@blijvendanders.nl en zet de eerste stap op weg 
naar verandering. 

eerst weten, dan doen. 



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. Een team van gemotiveerde vakmensen zorgt er ten slotte 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!

Het buitenleven wordt steeds belangrijker 
in ons leven en hoe heerlijk is het om al in 
het vroege voorjaar buiten te kunnen  
genieten? Bent u op zoek naar een  
tuinhuis, veranda of buitenkamer dat  
zich onderscheidt in stijl, vormgeving en  
een meer dan uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding? Denk dan eens aan  
Jan de Boer Tuinhuizen!

Jan en Marga Willems

Geniet in het vroege voorjaar 
al van je buitenkamer!

KOM GEWOON

EENS VRIJBLIJVEND

IDEEËN OPDOEN, 

DE KOFFIE STAAT
KLAAR!
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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. Een team van gemotiveerde vakmensen zorgt er ten slotte 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!

Het buitenleven wordt steeds belangrijker 
in ons leven en hoe heerlijk is het om al in 
het vroege voorjaar buiten te kunnen  
genieten? Bent u op zoek naar een  
tuinhuis, veranda of buitenkamer dat  
zich onderscheidt in stijl, vormgeving en  
een meer dan uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding? Denk dan eens aan  
Jan de Boer Tuinhuizen!

Jan en Marga Willems

Geniet 
in het vroege voorjaar 
al van je buitenkamer!

KOM GEWOON

EENS VRIJBLIJVEND

IDEEËN OPDOEN, 

DE KOFFIE STAAT
KLAAR!
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DO IT 
YOURSELF!

Misschien zie je bij het zelf maken van kleding 
meteen het beeld van je moeder of oma achter de 
naaimachine voor je. Vroeger was het namelijk veel 
normaler om zelf je garderobe te maken. Een trend 
die nu weer een ware opmars beleeft, mede doordat 
duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Oefening baart kunst
Zelf kleding maken is daarnaast ook gewoon 
ontzettend leuk. En helemaal niet zo moeilijk als je 
misschien denkt. Als je met een simpel patroon begint 
en de lat in eerste instantie niet te hoog legt, zul je zien 
dat je het naaien al snel onder de knie krijgt. Oefening 
baart kunst! Mits je goede patronen hebt natuurlijk, 
maar die zijn tegenwoordig heel eenvoudig online 
te vinden, in speciale tijdschriften en natuurlijk bij 
handwerkwinkels. Keuze genoeg, dus er zit vast wel 
een patroon naar jouw wens bij. En het leuke is: je 
kunt dit nog helemaal eigen maken door de stof (en 

Wil jij ook zelf kleding (leren) maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld 
een ondernemer in jouw regio die je hierbij kan helpen.

Nieuwe kleren?  
Maak ze gewoon zelf!

‘Do it yourself’, oftewel DIY, is hipper dan ooit. Steeds meer mensen kiezen ervoor 
om zelf dingen te maken. Zo ook kleding. Want waarom kleding kopen als je ook zelf 

unieke kleding kunt maken?

de fournituren) die je kiest. In één kleur of met een 
vrolijk printje, maar net wat jij mooi vindt.

Unieke kleding op maat
Het lijstje benodigdheden om voor de eerste keer aan 
de slag te gaan, is gelukkig ook niet heel uitgebreid. 
Natuurlijk heb je het patroon en geschikte stof nodig 
en ook een naaimachine is handig, tenzij je alles met 
de hand wilt doen. Daarnaast is het zeker ook aan 
te raden om een goede stofschaar aan te schaffen, 
eventueel een klein schaartje, patroonpapier, garen, 
spelden en naalden, kleermakerskrijt en een meet-
lint. En dan ben je er eigenlijk al wel. Natuurlijk heb
je nog tal van andere gadgets, maar die kun je 
wellicht beter in een later stadium aanschaffen. Eerst 
maar eens zien of dat zelf kleding maken ook echt 
iets voor jou is. Is het antwoord daarop ‘ja’? Dan loop 
jij binnenkort in unieke kleding, geheel op jouw maat 
gemaakt.

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

Maak snel 
een afspraak,

dan kom ik
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!

Staan je tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achteren? 
Een behandeling met een beugel kan er dan voor zorgen dat uw 
tanden weer recht komen te staan. Ook als er te weinig ruimte is 
in uw mond of de tanden en kiezen passen niet goed op elkaar, 
kan een beugel de oplossing zijn. 

Beugel nodig?

In Tilburg en Oss op zoek naar 
een deskundige tandarts die 

uw gebit samen met u gezond 
houdt en waar u tevens voor 
cosmetische behandelingen 

terecht kunt?

Kom dan naar

Wij willen u graag laten zien wat 
wij zoal voor u kunnen betekenen 

en hoe we met onze patiënten 
omgaan.

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.nl

 Vaak is er een combinatie van verkeerde groei van de kaken 
en een onregelmatige stand van het gebit. 

  Invisalign de onzichtbare beugel 
 Invisalign® is het meest geavanceerde clear 
alignersysteem dat ooit op de markt kwam. Elke 
functie is ontwikkeld om de glimlach te onthullen 
die u verdient.

U kunt de aligners comfortabel dragen 
gedurende de aanbevolen 22 uur per dag. 
De aligners zijn uitneembaar dus het is 
makkelijk om je mondhygiëne op peil te 
houden en te genieten van je gebruikelijke 
eetpatroon. Naarmate de behandeling 
vordert en je de aligners om de 1-2 
weken vervangt, zullen mensen je 
veranderende glimlach opmerken.

Voor meer informatie kun je terecht 
bij een van onze tandartspraktijken of 
op de website van Invisalign.

In onze praktijk kunnen we veel voor u 
betekenen. Neem contact op voor 
een vrijblijvende afspraak. 

  Invisalign de onzichtbare beugel 
 is het meest geavanceerde clear 

alignersysteem dat ooit op de markt kwam. Elke 
functie is ontwikkeld om de glimlach te onthullen 

U kunt de aligners comfortabel dragen 
gedurende de aanbevolen 22 uur per dag. 
De aligners zijn uitneembaar dus het is 
makkelijk om je mondhygiëne op peil te 
houden en te genieten van je gebruikelijke 
eetpatroon. Naarmate de behandeling 

bij een van onze tandartspraktijken of 

In onze praktijk kunnen we veel voor u 

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

opladen

Lekker
niksen

heet tegenwoordig
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Zeldzaam  In de winkel vind je een groot aanbod aan unieke 
binnen- en buitenlampen. Deze lampen zijn afkomstig uit Duitsland, 
België, Denemarken en Spanje. Ze worden altijd nauwkeurig 
ingekocht door Edo zelf, zodat hij er zeker van is dat de lampen van 
hoge kwaliteit zijn. Je bent dan ook altijd verzekerd van één jaar 
garantie op alle lampen. Daarbij let hij op de diversiteit van zijn 
assortiment. Dit zorgt ervoor dat jij kan kiezen uit allerlei prachtige 

stijlen.

Goed geregeld  Je bent bij Edo verlichting altijd 
verzekerd van goede service. Zo beschik je altijd over één 
aanspreekpunt, geeft Edo je graag uitgebreid advies en is de 
afhandeling naar wens. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
een lamp te laten bezorgen en op te laten hangen. 
Hierdoor heb jij, na het kiezen van een geschikte lamp, 
geen enkele zorgen meer. Je hoeft alleen nog maar te 
genieten van de functionaliteit en sfeer die de lamp met 
zich meebrengt.

Er is meer  Maar dat is nog niet alles. Je kunt bij Edo 
verlichting ook terecht voor reparaties en een uitgebreid 
aanbod aan onderdelen. Er zijn zelfs nog hallogeen- en 
gloeilampen verkrijgbaar. Ben je daarnaast opzoek naar 
bekabeling voor stroom, beeld of geluid? Ook dan ben je 
aan het juiste adres. Edo heeft je meer te bieden dan je 

op voorhand zou zeggen. Ga daarom eens langs bij de winkel en laat je verrassen. 
Edo verlichting laat je letterlijk en fi guurlijk stralen!

Het lichtpuntje van Mill
Edo verlichting is een begrip in het Brabantse dorp Mill. Waar de winkel voorheen ook 
wit- en bruingoed verkocht, is Edo van Tienen zich sinds 1997 gaan focussen op 
verlichting. Dit bleek een groot succes te zijn. Mensen staan versteld van het aanbod 
aan lampen afkomstig uit heel Europa. Daar zitten vast ook pareltjes tussen voor jou!

In de winkel vind je een groot aanbod aan unieke 
binnen- en buitenlampen. Deze lampen zijn afkomstig uit Duitsland, 
België, Denemarken en Spanje. Ze worden altijd nauwkeurig 
ingekocht door Edo zelf, zodat hij er zeker van is dat de lampen van 
hoge kwaliteit zijn. Je bent dan ook altijd verzekerd van één jaar 
garantie op alle lampen. Daarbij let hij op de diversiteit van zijn 
assortiment. Dit zorgt ervoor dat jij kan kiezen uit allerlei prachtige 

  Je bent bij Edo verlichting altijd 
verzekerd van goede service. Zo beschik je altijd over één 
aanspreekpunt, geeft Edo je graag uitgebreid advies en is de 
afhandeling naar wens. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
een lamp te laten bezorgen en op te laten hangen. 
Hierdoor heb jij, na het kiezen van een geschikte lamp, 
geen enkele zorgen meer. Je hoeft alleen nog maar te 
genieten van de functionaliteit en sfeer die de lamp met 

  Maar dat is nog niet alles. Je kunt bij Edo 
verlichting ook terecht voor reparaties en een uitgebreid 
aanbod aan onderdelen. Er zijn zelfs nog hallogeen- en 
gloeilampen verkrijgbaar. Ben je daarnaast opzoek naar 
bekabeling voor stroom, beeld of geluid? Ook dan ben je 
aan het juiste adres. Edo heeft je meer te bieden dan je 

op voorhand zou zeggen. Ga daarom eens langs bij de winkel en laat je verrassen. 

Het lichtpuntje
Edo verlichting is een begrip in het Brabantse dorp Mill. Waar de winkel voorheen ook 
wit- en bruingoed verkocht, is Edo van Tienen zich sinds 1997 gaan focussen op 
verlichting. Dit bleek een groot succes te zijn. Mensen staan versteld van het aanbod 
aan lampen afkomstig uit heel Europa. Daar zitten vast ook pareltjes tussen voor jou!

Zeldzaam
binnen- en buitenlampen. Deze lampen zijn afkomstig uit Duitsland, 

LAAT JE 

VERRASSEN 

IN DE 

WINKEL!

assortiment. Dit zorgt ervoor dat jij kan kiezen uit allerlei prachtige 

Hierdoor heb jij, na het kiezen van een geschikte lamp, 
geen enkele zorgen meer. Je hoeft alleen nog maar te 
genieten van de functionaliteit en sfeer die de lamp met 
zich meebrengt.

Ondernemer: Edo van Tienen  |  Schoolstraat 21, Mill   |  0485-470108  |  info@edoverlichting.nl  |  www.edoverlichting.nl

MN Kozijn Uden
Erfstraat 9, Uden 
0413/24 99 66 

info@mnkozijnuden.nl
www.mnkozijn.nl/

kozijnen-uden

De kozijnenspecialist

Bent u op zoek naar 
kozijnen, deuren, 

zonweringen, 
veranda’s en serres 

in kunststof, 
aluminium en hout 
en een betrouwbaar 
bedrijf dat perfect 
werk levert voor de 

scherpste prijs?

Kom langs bij 
MN Kozijn Uden 

voor meer 
informatie of een 

kijkje in onze 
showroom.

Wij geven u de 
laagste prijs 

garantie!

ONZE GLASHELDERE 
BELOFTEN:

Deskundig advies
Na een grondige analyse 
krijg je advies op maat 
binnen je budget.

Respect voor jouw huis
We dragen zorg voor je huis, 
interieur en spullen en laten 
alles netjes achter.

Geen verrassingen achteraf
We staan altijd voor je klaar, 
mocht er een probleem zijn.

Jouw woning. Jouw wensen. 
Kozijnen op maat
 Innovatie en expertise staan voorop.

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

0413-24 99 66
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Abraham Kuijperstraat 7, Oss  
06 - 81667518  

lentemare@icloud.com   

www.lentemare.nl

JUDITH VAN LENT

Lente Mare 
is een plek waar je tot rust 
komt en daardoor juist weer 

energie krijgt. 

Dit afhankelijk van wat jij op dat 
moment nodig hebt. Doordat de 

Intuïtieve Massage gegeven 
wordt in zachtheid en met warme 
oliën zal je optimaal ontspannen 
in de knusse ruimte gevuld met 
rustige muziek en kleurrijk licht. 

Je voelt je als herboren.

INTUÏTIEVE MASSAGE 

THAISE VOETMASSAGE

CHI-WIT-MASSAGE

JAPANS GEZICHTSMASSAGE

Intuïtieve massage  “Ik geef intuïtieve massage”, vervolgt Judith. “Ik masseer vanuit 
mijn hart, op intuïtie en vanuit mijn gevoel. De grepen komen o.a. uit de klassieke 
massage, aangevuld met basiswerkvormen van de chakra-leer. Ik stem af op degene die 
ik voor me heb, om er zo achter te komen wat diegene 
op dat moment nodig heeft. Iedere massage is daardoor 
anders. We communiceren zonder woorden, het is een 
ontmoeting van mens tot mens. Intuïtief masseren is 
aanraken en geraakt worden.”

Mogelijkheden  Er is keuze uit een ontspannende 
lichaamsmassage van 30 minuten, 45 minuten of 
60 minuten. Ook een Thaise Voetmassage, Chi-Wit 
massage of Japanse gezichtsmassage behoort tot de 
mogelijkheden. Voor meer informatie en reserveren ga 
naar de website www.lentemare.nl. 

Jij als heel mens staat centraal!
De kern ligt in zijn unieke wijze van 

communiceren zonder woorden
Kortom: intuïtief masseren is aanraken 

en geraakt worden.

Toen Judith van Lent tijdens een workshop kennismaakte met 
masseren, wist ze het meteen: dit is wat ik wil. “Het voelde als 
thuiskomen”, vertelt ze enthousiast. “Ik vond het geweldig dat 
ik tijdens het masseren even helemaal vrij van gedachten was.” 
Ze volgde verschillende opleidingen en opende vanaf januari 2019
haar eigen massagepraktijk aan huis in Oss.

 Passie voor 
masseren

op dat moment nodig heeft. Iedere massage is daardoor 

TIP!
Maak online 

een afspraak!

Ontmoeting in 
hoogggevoelig zijn

Elke avond zal zijn thema of vragen hebben o.a.:
- Hoe werkt jouw overprikkeld systeem?
- Hoe ga jij om met intense emoties?
- Ben jij je bewust van je kwaliteiten?

De grootste valkuil in hooggevoelig zijn:
- Je hebt een grote behoefte aan verbondenheid en vergeet 
daardoor je eigen behoefte.

Daarentegen heeft het hooggevoelig zijn ook veel kwaliteiten:
- Je kunt intens genieten van kleine dingen
- Je kan snel overzicht creëren en zaken met elkaar verbinden
- Als je er eenmaal op durft te vertrouwen heb je een sterke intuïtie

De avonden vinden plaats in Gezondheidscentrum Heel de Mens 
waar mijn praktijk is gevestigd

Woensdag 25 maart / 13 mei / 24 juni 2020
Ontmoetingsavonden in Hooggevoelig zijn

praktijk ZomaarZijn Uden

praktijkadres: 
Frontstraat 4B, 5405 AK Uden (terrein E27 Lichtfabriek)

correspondentieadres:
Willem Alexanderhof 363, 5401DG Uden

0413 289422 | 0651992561
info@zomaarzijn.com | www.zomaarzijn.com

Eggie van Tiel
lichaamstherapie, spirituele coaching 

& begeleiding hooggevoeligheid

praktijk ZomaarZijn Uden

Zelfreflectie en zelfacceptatie
geeft groei en vertrouwen

met respect en humor

• Toch weer iets te doen voor een ander wat je niet meer wilt?
• Niet echt kunnen ontspannen?
• Als iemand kritiek geeft en jij emotioneel reageert?
• Moeilijk los kunnen laten van dingen en situaties?
• Druk van werk dat af moet  en maar doorgaan?
• Jouw mening niet genoeg kunnen uiten?
• Geen voldoening in je werk of liefdesrelatie?
• In sociale contacten is het snel te veel voor je?
• Niet kunnen doen wat je graag wilt doen door te weinig energie?

Eggie van Tiel  |  Nistelrodeseweg 9a, Uden  |  0413-289422 / 06-51992561  
info@zomaarzijn.com  |  www.zomaarzijn.com

Sinds 1995 ben ik werkzaam  
als lichaamsgerichte psycho-

therapeut (NRTEI). Ik heb  
dit in de jaren uitgebreid met 

cognitieve gedragstherapie 
(ACT), coaching in spirituele 

bewustwording en mezelf 
gespecialiseerd in het 

begeleiden van  
hooggevoeligheid (HSP).

In mijn werk leg ik de focus op 
het authentieke in de mens. Om 

het onbevangen kind dat in 
ieder van ons leeft te kunnen  

erkennen, te ontvangen  
en weer levendig te maken.  

Onze creativiteit, speelsheid en 
intuïtie zijn hiermee verbonden. 

Dit onbevangen deel in ons 
heeft vaak kwetsuren opgelopen 
door afkeuring van de omgeving.  

We zijn dit daardoor zelf ook  
gaan onderdrukken. 

In mijn praktijk begeleid ik ook met mensen die hooggevoelig zijn.
Om gelijkgestemden te ontmoeten organiseer ik ontmoetingsavonden.
Dit kan ervaringen geven dat je niet de enige bent die met het hooggevoelig zijn
worstelt en niet raar of anders bent. Het geeft inspiratie en ondersteuning in het 
hooggevoelig zijn.
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Kinderen zien opgroeien die onbevangen en zelfverzekerd het leven 
tegemoet treden. Dat is onze ambitie, elke dag opnieuw. Daar ligt ook 
onze toegevoegde waarde: kinderen stimuleren om zichzelf en de wereld 
om hen heen te ontdekken. We willen daarvoor samen met ouders de 
basis leggen. Inmiddels hebben wij meerdere vestigingen voor 
kinderopvang, zowel kinderdagverblijven als BSO. En onlangs zijn we 
voor aanstaande moeders en vaders gestart met XXS To Be.
 

Kinderdagverblijf Villa XXS
Op zoek naar een kleinschalig kinderdagverblijf waar je kind zich 
direct thuisvoelt? Waar kinderen plezier beleven en zich kunnen 
ontwikkelen? De medewerkers van Villa XXS in Uden maken van elke 
dag een nieuwe belevenis.

XXS BSO Buiten
Een BSO waar je kind(eren) zich na school en in de vakanties actief 
met vriendjes en vriendinnetjes kunnen vermaken? XXS BSO Buiten 
is een actieve en sportieve buiten-BSO in samenwerking met sport-
verenigingen uit Uden.

XXS To Be
Nieuwsgierig naar de ontwikkeling van je kleine? Laat een pret-echo 
maken bij XXS. Of organiseer een babyshower bij ons.

Dus, verwacht je binnenkort een kleine? Ben je op zoek naar een 
kleinschalig kinderdagverblijf? Of zoek je een actieve BSO waar je 
kinderen ook veel buiten zijn? Bel voor meer informatie of een afspraak.

Elke dag een nieuwe belevenis
kinderopvang

– de naam zegt het eigenlijk al – 
staat voor kleinschalige 

kinderopvang. Een kleinschalige 
omgeving waar ruimte is voor de 

persoonlijke aandacht van je kind. 
Een plek waar kinderen plezier 

beleven en zich kunnen 
ontwikkelen.

(0413) 25 91 34  |  info@xxskinderopvang.nl  |  www.xxskinderopvang.nl

XXS

Bel  voor meer 

informatie of 

een afspraak.

Ceciliastraat 1, Zijtaart (Veghel)
0413-352203

 info@defi etsenwinkelzijtaart.nl  
www.defi etsenwinkelzijtaart.nl

Peter en Mirjan van Gorkum

Onze fi etsenwinkel is al ruim 
25 jaar een begrip in Zijtaart 
en omgeving en daar zijn we 
trots op. Bij ons staat service 
hoog in het vaandel en dat 
merk je aan alles. Wij zijn 

niet voor niets al drie jaar op 
rij ‘fi etsenwinkel van het jaar’ 

geworden.

Altijd al gewild samen 
op een tandem?
Bij ons huur je ze, maar ook een gewone fiets en e-bikes.

Voor bedrijfsuitjes, familiedagen, vrijgezellenfeesten, vriendenweekend noem 
maar op. Het kan eigenlijk altijd en overal. Met de tandem op stap. Het vervoer 
gaat in overleg. We brengen de tandems ook op locatie. We kunnen ook van 
alles erbij organiseren. Denk aan koffi e met gebak vooraf en achteraf een 
BBQ. Dit geldt wel alleen als er vanaf onze winkel gestart word. U kunt altijd 
bellen voor informatie. En bij eigen ideeën proberen we altijd mee te werken. 
We kunnen tassen erbij verzorgen, dubbel en enkele.

Kom langs en 
MAAK EEN PROEFRIT
we hebben er vast 
een fi ets voor jou

We verhuren fi etsen en steppen: Dat is altijd leuk en ontspannend.

Heerlijk samen eropuit!  

E-BIKES

GEBRUIKTE FIETSEN

VERHUURFIETSEN

KINDERFIETSEN

STADS & TOURFIETSEN

REPARATIE
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau 
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je 
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering 
en een uiting van vriendelijkheid.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld 
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten 
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar 
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam 
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik 
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart. 
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er 
dingen om dankbaar voor te zijn.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten beïnvloedt je 
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul 
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen. 
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

 Hasta la proxima. 

YouriClaessensPhotography

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte. 
Drie kleine woordjes met een grote 
betekenis. Wees dankbaar voor wat je 
hebt. Wees niet ongelukkig over wat je 
niet hebt. Dankbaarheid geeft een gevoel 
van verlichting en geluk.

dankbaar

Michael  Pilarczyk

dankbaarIk ben

 Schoenmakerij
John Moes repareert als sinds zijn 17e schoenen en 
sinds 1998 zit hij met eigen schoenmakerij in Oss.

MAART ACTIE-MAAND

2e sleutel voor de helft van de prijs* 
Bij nieuwe zolen de hakken gratis.
* Vraag in de winkel na op welke sleutels de actie 
van toepassing is. Heuvel 20K, Oss  |  0412-643062

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

Bel 076-7115340 
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN IN JOUW REGIO?OPVALLEN
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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Ga er lekker op uit en kom
genieten van onze

erwtensoep met katenspek

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



Even terug in de tijd en weer weten 
wie jullie toen waren. Tijd gaat 
immers zo snel, kleine kinderen 
worden snel groot en ouderen 
hebben niet de eeuwige jeugd. 
Een familiereportage geeft je een 
tastbare herinnering van dat ene 
moment.

Familiefoto’s worden vaak gemaakt 
tijdens speciale gelegenheden 
zoals een jubileum, communie, 
verjaardag of een jaarlijks 
terugkerend evenement. Dan 
verzorgt Maaike van De Fotostudio 
Uden graag een professionele 
fotoshoot.

Familiereportages met hart

Familiefoto’s zijn 
voor veel mensen 

een dierbaar bezit. 
Hoe mooi is het 

om niet alleen 
herinneringen in je 

hoofd te hebben, 
maar om ook terug 

te kunnen kijken 
naar momenten 
in het verleden 

via foto’s. 

Burgemeester Buskensstraat 15a, Uden  |  06-24218117   
maaike@defotostudiouden.nl  |  www.defotostudiouden.nl

Ontspannen  |  Persoonlijke aandacht  |  Studio of locatie

Van een gezinsportret tot een fotoshoot met de hele familie: 
echt alles is mogelijk! Net als de locatie, trouwens. Families 
zijn natuurlijk van harte welkom in onze eigen fotostudio, 
maar fotograferen op een bijzondere locatie is uiteraard ook 
mogelijk. Van de Bedafse Bergen tot aan een industriële 
omgeving of gewoon bij je thuis.

“Rust is belangrijk tijdens een familieshoot”, vindt Maaike 
“ik neem alle tijd zodat iedereen zich op zijn gemak voelt” 
Soms denken mensen bij een familiereportage aan urenlang 
lang stijfjes stilstaan. Gelukkig kan het ook anders. “Ik maak 
liever ontspannen groepsfoto’s”, aldus Maaike. “Daarbij 
staan de voelsprieten ook altijd aan; ik houd de reacties van 
de mensen voor me altijd in de gaten, op die manier kan ik 
inspringen op spontane ideeën en momenten!” Kortom: een 
familiereportage bij De Fotostudio Uden is écht compleet.

Fotoshoot
1 tot 2 uur vanaf € 135,- incl. 3 digitale bestanden op hoge resolutie

Liessentstraat 2a, Uden | 0413-264889 | info@hyundaivdheijden.nl | www.hyundaivdheijden.nl

De Hyundai N Line
Op zoek naar een sportieve en stoere auto?
Dan hebben wij de perfecte Hyundai voor jou!
De i30 5-deurs, i30 Fastback en Tucson zijn vanaf nu verkrijgbaar
in de supersportieve N Line-uitvoering. Deze speciale Hyundai’s onderscheiden zich door hun extra
fraaie interieur en exterieur en aangepaste wielophanging en besturing.
En alsof dat nog niet genoeg is, komt er ook een zeer speciale i10 N Line!

LOOP GERUST EENS BINNEN in onze showroom, de koffi e staat voor je 
klaar!

• Mét 5 jaar garantie, zonder 
kilometerbeperking

• Ook voor een ruim aanbod occasions.

Met 5 jaar garantie, zonder kilometerbeperking  |  ook voor een ruim aanbod occasions
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“De IPL-techniek werkt met lichtfl itsen en is geheel pijnloos”, vertelt Graziella 
Beikes. “Je kunt er alle huid- en haartypen mee behandelen, dus ook mensen 
met een gevoelige huid. Zelfs de kleine, zachte donshaartjes in het gezicht krijg 
je er mee weg. Na 2 behandelingen merk je al het verschil. Het is per persoon 
verschillend hoeveel je er precies nodig hebt, gemiddeld zijn dit er 8 tot 12.”

Huiskamergevoel
Ook mannen weten Pulzzz inmiddels te vinden. “Dankzij het 
huiskamergevoel dat we nastreven, voelt iedereen zich hier 
al snel op zijn of haar gemak. We werken bovendien alleen 
op afspraak, zodat we echt de tijd voor je kunnen nemen.”

Defi nitief 
      ontharen met IPLWil je af van ongewenste 

haren op verschillende 
plekken of heb je last van 
overbeharing? Dan ben je 

bij Pulzzz gevestigd aan 
de Raadhuislaan in Oss, 

aan het juiste adres! 
Dankzij IPL ben 

je voorgoed van je 
haren af!

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

Oss

VOORBEELD CONCURRENTIE PULZZZ
Bovenlip € 35,-  ± € 7,70
Wangen € 59,-  ± € 22,-
Oksels € 75,-  ± € 17,60
Bikinilijn € 79,-  ± € 22,-
Bikinilijn volledig € 175,- ± € 55,-
Schouders man € 120,- ± € 66,-
Rug man € 350,- ± € 165,-

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

Wil je eerst zelf 
ervaren hoe het werkt? 

Maak dan nu een 
afspraak voor een gratis 

okselbehandeling.

“De IPL-techniek werkt met lichtfl itsen en is geheel pijnloos”, vertelt Graziella 
Beikes. “Je kunt er alle huid- en haartypen mee behandelen, dus ook mensen 
met een gevoelige huid. Zelfs de kleine, zachte donshaartjes in het gezicht krijg 
je er mee weg. Na 2 behandelingen merk je al het verschil. Het is per persoon 
verschillend hoeveel je er precies nodig hebt, gemiddeld zijn dit er 8 tot 12.”

Huiskamergevoel
Ook mannen weten Pulzzz inmiddels te vinden. “Dankzij het 
huiskamergevoel dat we nastreven, voelt iedereen zich hier 
al snel op zijn of haar gemak. We werken bovendien alleen 
op afspraak, zodat we echt de tijd voor je kunnen nemen.”

      ontharen met IPL

VOORBEELD CONCURRENTIE PULZZZ
Bovenlip € 35,-  ± € 7,70
Wangen € 59,-  ± € 22,-
Oksels € 75,-  ± € 17,60
Bikinilijn € 79,-  ± € 22,-
Bikinilijn volledig € 175,- ± € 55,-
Schouders man € 120,- ± € 66,-
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VOORBEELD CONCURRENTIE 
Bovenlip € 35,-  
Wangen € 59,-  
Oksels € 75,-  
Bikinilijn € 79,-  
Bikinilijn volledig € 175,- 
Schouders man € 120,- 
Rug man € 350,- 

DE VELE POSITIEVE REACTIES 
BEWIJZEN DAT HET WERKT

BRUISENDE/ZAKEN

Clint is er niet meer. Ik ben opgegroeid met 
Clint, onze grijze roodstaartpapegaai. Ik ben nu 
43 en ik weet niet beter dan dat hij in mijn leven 
was. Hij kon praten als de beste: hij vertelde mij 
als klein jongetje, dat ik niet te dicht bij hem 
mocht komen:“Pas op: niet aankomen hè!” 
Hij imiteerde het geluid van de telefoon zo goed 
dat mijn moeder iedere keer weer voor niks de 
telefoon opnam. En dan zei Clint: “Ja, hallo?” 
Het mooist vond hij ouderwetse cowboyfi lms, 
met veel schieten. Dan danste hij heen en 
weer op zijn stok en deed mee met het schieten 
en de indianengeluiden, compleet met 
galopperende paarden. Een keer heeft hij mijn 
moeder een rood hoofd bezorgd, omdat hij het 
stopwoordje van de boekhouder precies getimed 
nadeed. De boekhouder zei altijd “Eh..., zeker, 
zeker.” En na de zoveelste keer “Eh...” zei Clint 
“zeker, zeker.” Als hij je met pelpinda’s zag 
aankomen, riep hij al van verre:“Clint is lief! 
Clint is lief!” Hij kon ook intens tevreden op 
je schouder in zichzelf zitten keuvelen. 

En nu is Clint er niet meer. Van ouder  dom 
overleden. Nooit meer: “Goeoeoedemorrrrrrgen!” 
Clint is gecremeerd en zijn as staat in een urntje 
op de vensterbank. Het is heel stil nu bij mijn 
ouders.

&&&&Cowboys 
             indianen

COLUMN/MAJESTA

Hockeyweg 4, Uden  |  0413 - 262 914
info@dierencrematorium-maashorst.nl
www.dierencrematorium-maashorst.nl
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Diverse ballondecoraties op maat!
Ballonartiest, Verhuur en Entertainment

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com

Gespecialiseerd in entertainment, ballondecoraties & verhuur. Wij maken gebruik 
van 100% biologisch afbreekbaar latex ballonnen. Ook zijn onze springkussens 
voorzien van certifi caten en valmatten.

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com

Gespecialiseerd in entertainment, ballondecoraties & verhuur. Wij maken gebruik 
van 100% biologisch afbreekbaar latex ballonnen. Ook zijn onze springkussens 
Gespecialiseerd in entertainment, ballondecoraties & verhuur. Wij maken gebruik 

Uw woning 
 laten taxeren?

Voor bestaande woningen in de omgeving van 
Oss, Uden, Veghel, Landerd en Bernheze

Pimpernel 12, Zeeland  |  (0486) 42 49 29  | www.vissersmakelaardij.nl

Nú tegen een 

VOORDELIGE EN 
CONCURRERENDE PRIJS?

Bel 0486-424929

Erkend taxateur Hoogheuvelstraat 119a Oss  |  06-40245998 
www.jblaundryservices.nl

JB Laundry Services 
Wassen en strijken

voor bedrijven?

DAT KAN!
Ik doe het graag!
Wacht niet langer 

en bel:
06-4024599806-40245998

SERVICE 
staat bij

 mij op één
Bij Stof & Zo kun je terecht voor een 
zeer uitgebreide collectie kinder- en 
damesstoffen. “Daarnaast hebben we 
allerlei fournituren (van knopen en 
ritsen tot scharen en breinaalden), 
trendy patronen, breigarens en 
breiboeken”, vertelt Lili-jan 
enthousiast. “Evenals cadeaubonnen 
en leuke cadeau-tips. Mijn kleine, 
gezellige winkel van 80 m2 staat echt 
bomvol, je grijpt hier niet snel mis.”

Tevens kunt u bij ons terecht 
voor verstel en reparatie zoals: 
• innemen
•  ritsen vervangen in jassen, 

broeken, etc.
• korter maken
 

met stoffen en advies van Stof & Zo

BRUISENDE/ZAKEN

Lili-jan van Gemert kreeg het naaien met de paplepel ingegeven.
Al van jongs af aan is ze creatief bezig met stoffen. Toen ze in 2003 
de kans kreeg om haar eigen winkel te beginnen greep ze deze met 
beide handen aan.

Naai en/of breilessen
“We geven mensen met veel plezier advies, 
je kunt hier altijd terecht met je vragen. Voor 
wie een stapje verder wil zetten, geef ik 
tevens op afspraak naailessen tijdens de 
openingstijden van de winkel. Op 
dinsdagochtend- en middag en woensdag-
ochtend verzorg ik brei- en haaklessen. 
Onder deskundige begeleiding en onder het 
genot van een kopje koffi e of thee kun je je 
creativiteit er helemaal op los laten.”

Ga voor meer informatie 
naar mijn website of kom 

eens langs.

Maak je eigen mode

Geurdenhof 44a, Oss
 0412-624420

www.stof-en-zo.nl  
info@stof-en-zo.nl

Like ons op fB: 
stoffenzaak stof en zo

STOFFEN & BREIGARENS

FOURNITUREN

PATRONEN

LESSEN

VERSTEL & REPARATIE

Lili-jan van Gemert



Als je goede dorst en fl inke honger hebt, ga je naar Pilz & Grillz aan 
de haven. Wij bieden u een prima combinatie voor een avondje uit: 
lekker eten en drinken in een sfeervolle omgeving. 
Gerechten zonder gekke fratsen en van hoge kwaliteit. 

Iedere woensdag onbeperkt genieten van onze heerlijke, malse spareribs.

Pilz & Grillz
Heilig Hart Plein 29 
Veghel
0413-769059
06-53966524
www.pilzandgrillz.nl

Walking Event 29 maart De Maashorst 
– 6 tot 30 km wandelen
Dit wandelevenement bestaat uit wandelroutes van 6, 10, 15, 20 en 30 
kilometer. Voor iedereen, jong en oud, ervaren wandelaar of beginner is 
er dus wel een geschikte route. Je wandelt in het boerenlandschap, 
langs historische plaatsen en dwars door de bossen. 
Doe ook mee! Schrijf je in via: 
www.maashorst-events.nl

Berg en Breukroute – 6,5 km genieten van het afwisselende 
landschap
– je tempo is afhankelijk van de natuur
In het vroege voorjaar bloeit hier het gele speenkruid en de roze witte 
Pinksterbloem. Prachtig om te zien. Deze route loopt langs de 
wijstgronden, Bedafse Bergen en Peelrandbreuk. Dat is de aardbreuk in 
en rondom Uden. Eén van de weinige plaatsen in Nederland (en zelfs 
omstreken) waar de breukwerking in het landschap zichtbaar is. 
Startpunt van de Berg en Breukroute is aan de Schansweg ter hoogte 
van de Oude Bosweg. Hier is gelegenheid om uw auto/fi ets te parkeren. 
Kijk voor de route en meer informatie op:
www.bezoekdemaashorst.nl/het-oergebied/natuurparels

Wandel het 
voorjaar tegemoet
Al vroeg in het jaar kijken ze heel de dag richting de zon, om zoveel mogelijk voorjaarswarmte op 
te vangen: de bosanemoon. In maart is deze bloem al te vinden in het bos. Ze staan zo dicht bij 
elkaar dat het soms lijkt of er een laagje sneeuw in het bos licht. Heerlijk om het voorjaar te zien 
komen. In natuurgebied De Maashorst kun je op een actieve manier genieten van het voorjaar: 
tijdens het Walking Event of door te genieten van het voorjaar via de Berg en Breukroute.tijdens het Walking Event of door te genieten van het voorjaar via de Berg en Breukroute.
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“Tijdens gewone controles hebben we ongeveer 15 minuten de tijd voor de vrouwen 
die bij ons komen”, vertelt Karin Vestjens,  verloskundige. “Bij CenteringPregnancy 
kom je in een groep van maximaal 12 personen, die allemaal rond dezelfde datum 
uitgerekend zijn, maandelijks bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten worden uiteraard 
gewoon je bloeddruk, je gewicht en de ontwikkeling van je baby in de gaten gehouden, 
maar daarnaast is er alle tijd om in te gaan op allerlei andere onderwerpen: van 
klachten die je kunt ervaren tijdens de zwangerschap tot pijnbestrijding tijdens de 
bevalling en borstvoeding.” Afhankelijk van het onderwerp worden de 
bijeenkomsten begeleid door een verloskundige, een 
kraamverzorgende van Welkom Kraamzorg of een 
jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau.

Samen zwanger met 

CenteringPregnancy
Lijkt het je fi jn om 

je zwangerschap en 
kraamperiode samen met 

andere zwangere vrouwen te 
beleven? Bij Verloskundigen 

Ridderhof kun je in plaats 
van de reguliere individuele 

consulten kiezen voor 
CenteringPregnancy, 

een vorm van 
zwangerschapsbegeleiding 

in groepsverband.

bevalling en borstvoeding.” Afhankelijk van het onderwerp worden de 

Leren van elkaar
“Je wordt niet alleen goed geïnformeerd, 
deelnemers delen ook persoonlijke ervaringen 
met elkaar en wisselen concrete tips uit. 
Sommige zijn voor de eerste keer zwanger, 
anderen krijgen alweer hun derde kindje. Dat 
maakt dat je veel van elkaar kunt leren, iedereen 
brengt wel iets in van waarde. Het traject sluiten 
we af met een bijeenkomst wanneer alle 
vrouwen zijn bevallen. Het mooie is dat 
gaandeweg vriendschappen ontstaan 
die, nog jarenlang blijven bestaan.”

Past deze werkwijze je wel? 
Het consultatiebureau biedt als 
vervolg CenteringParenting aan.

ACTIEF EN 
PERSOONLIJK

Raadhuislaan 21b, Oss  |  0412-627560  |  info@verloskundigenridderhof.nl  |  www.verloskundigenridderhof.nl

BRUISENDE/ZAKEN

  Wilhelminastraat 9, Megen  0412-48 05 52
info@inderoos-bloemcadeau.nl  |  www.inderoos-bloemcadeau.nl

Breng het zonnetje    
 in huis!
Het adres voor:
• bloemen-abonnement

• rouw-arrangement

• trouw-arrangement

Bestel via onze
webshop of kom langs!

  Wilhelminastraat 9, Megen  0412-48 05 52
info@inderoos-bloemcadeau.nl  |  www.inderoos-bloemcadeau.

Zwervend erf 30, Oss 
06-13154618  
www.beautysalonestilo.nl

Huidverzorging op maat
Wij zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van 
permanente make-up en microskinpolish.

Kijk voor 
meerdere
massage 

mogelijkheden op 
varicare.nl 

Ploeg 35 Berghem  |  06-16809636
info@varicare.nl  |  www.varicare.nl

OOK ZO'N LAST VAN
ONRUSTIGE, VERMOEIDE 
OF PIJNLIJKE BENEN?

Spatadertherapie verlicht en verhelpt deze 
klachten. Spatadertherapie is geschikt voor 
iedereen met klachten van spataderen of 
andere doorbloedingsproblemen in de benen.

Spatadertherapie wordt vergoed door 
verschillende zorgverzekeraars.

mogelijkheden op 

Massage
cadeaubon
leuk om te 

geven!
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EEN NIEUWE UITDAGING
Kim vond haar geluk 14 jaar geleden in het kappersvak. Ze 
opende vol liefde en passie een eigen kapsalon. Om deze salon 
uit te breiden volgde ze ook een opleiding tot lash styliste en 
nagelstyliste. Dit vormde het succes achter Kim’s Salon. Beauty 
Education is een nieuwe uitdaging voor Kim, waar ze alle tips en 
tricks aan jou wilt overbrengen, zodat ook jij je passie achterna 
kunt gaan.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
Daarom verwelkomt Kim je graag bij haar opleidingsinstituut. 
Hier wordt vol enthousiasme gestreefd naar de perfecte 
lesmethodes. Om dit te bewerkstellen volgde ze een opleiding in 
Denemarken om vervolgens les te geven in een nieuwe salon. 
Hier heeft Kim alle ruimte, benodigdheden en producten om jou 
goed op te leiden. Een voorbeeld hierbij zijn de nagelproducten 
van CND. Dit merk is marktleider in innovatieve producten om 
jouw opleiding een stuk prettiger te maken.

Een opleiding bij Beauty Education levert je veel op. Zo kan je 
met de geleerde vaardigheden aan de slag in het werkveld als 
kapper, lash stylist en/of nagelstylist, maar ook make-up. Het 
levert je zelfs een certifi caat of diploma op. Wacht daarom niet 
langer en neem vandaag nog contact op met Kim. Wie weet ga jij 
dan binnen enige tijd door het leven als topstylist!

Les krijgen van een 
Nederlands kampioen? 

Het klinkt als een 
droom, maar het kan 
werkelijkheid worden. 

Kim van Grinsven heeft 
als kapster, lash styliste 

en nagelstyliste 
meerdere prijzen in de 

wacht gesleept en staat 
bij Beauty Education 
klaar om haar passie 

over te brengen op jou. 

Word een topstylist
Beauty Education
Deel 7, Gemert  |  06-28555617  |  Info@beautyeducation.nl  |  www.beautyeducation.nl

Word een topstylist

BRUISENDE/ZAKEN

Wacht niet 
langer en 
bel nu!

“Het is geweldig om 
mensen de mooiste 
versie van zichzelf 
te laten worden.”

Ondernemer: Kim van Grinsven
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Nistelrodeseweg 9A, Uden    
06 10 75 95 34 

josephinebroeders@gmail.com
 www.audesapere.nl

Colonhydrotherapie

Homeopathie

Ayurveda

Kundalini

Aude Sapere is een 
praktijk voor Klassieke 

Homeopathie in Uden. 
Ook voor een compleet 
detox-programma en 

lifestyle coaching ben je 
bij ons aan het juiste 

adres.

Josephine Broeders

In de Ayurveda doet men op de overgang van seizoenen een 
detox, het voorjaar is daar een hele geschikte periode voor. Ik bied 
allerlei manieren aan om te detoxen; van sapvasten en lever-gal 
zuiveren tot Pancha Karma. Dit betekent van lichte tot zwaardere 
kuren, afhankelijk van jouw wens en constitutie.

Bij een depressie is er ook vaak sprake van opgeslagen toxines 
of een darmfl ora die niet optimaal is. Tegenwoordig is een 
moderne term: brain-gut axis, dat wil zeggen dat het brein 
de darm beïnvloedt en andersom. Zoals men jarenlang dacht 
dat serotonine in onze hersenen aangemaakt werd, zijn de 
wetenschappers het er nu over eens dat onze feelgood-hormonen 
vooral in de darm aangemaakt worden.

Na de detox begeleid ik je met de opbouw en kijk ik samen met 
jou naar de voeding die bij jou past. Met behulp van polsdiagnose 
kan ik je constitutie bepalen en je verstoring. De ene mens 
heeft meer lucht en ether in zich, de ander meer vuur en de 
volgende meer aarde en water. Deze verschillende types noemt 
men: Vata – Pitta – Kapha. Elk van deze types heeft een andere 
benadering nodig wat betreft voeding, kruiden, supplementen en 
behandelingen. 

Daarnaast geef ik oliebehandelingen in de vorm van 
(hoofd)massage, shirodhara, nasya, etc. Dit zijn allemaal 
behandelingen die de depressie het hoofd kunnen bieden.

Steeds meer mensen hebben last van depressieve 
gevoelens. Ons leven in de westerse wereld is 
gehaast en gestrest.

 Ayurveda
    bij depressie
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Bij Autotaalglas Oss krijg je bijna alles gratis, vaak 
zelfs de reparatie. Wanneer je auto klaar is krijg je 

ook nog eens een gratis glimlach!

Na lezen terugleggen

Bezoek onze 
nieuwe site au.nl

Maximaal 2 uur :-)

van Antoine

gratis kantoorruimte

✂

✂

✂

✂

✂

✂

Autotaalglas Oss  |  Parallelweg 7a  |  5349 AD Oss  |  0412-651600

191188 Adv162x162 ATG Oss.indd   5 14-05-19   15:23

5958



6160



Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in een 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door een van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

Wij staan open voor een samenwerking met 
stylisten, architecten en luxe meubelwinkels. 
Graag willen wij samen met u dit unieke 
modulaire Blox concept op de kaart zetten.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons 
Blox innovation offi  ce. Wij komen ook graag 
bij u langs om de mogelijkheden van dit unieke 
Blox dealerconcept vrijblijvend toe te lichten.
Neem daarvoor contact op met:
Pierre de Wit  +31 (0)6 580 61 339
René van de Pol  +31 (0)6 580 61 319

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox zoekt professionele samenwerkingen
door geheel Nederland



Een kavel
een woonwens
Roscobouw

Gevestigd in het Brabantse Heesch, is Roscobouw uw ideale partner 

voor het verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is 

hierbij het toverwoord. Van schets tot sleutel wordt u het hele  

traject begeleid, waarbij korte lijnen en een professionele maar 

zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan. 

Efficiënte werkwijze

Onze korte lijnen zorgen voor een bijzonder 
efficiënte en snelle werkwijze. Na het oriënte-
rende gesprek, duurt het slechts 4 tot 6 weken 
totdat het definitieve ontwerp klaar is. Een team 
van betrokken medewerkers zorgt er voor dat de 
bouwtijd prettig en voorspoedig verloopt.

Laat je ontzorgen

Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgt wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, financiën en uitvoering, waarbij het 
overzicht door Roscobouw bewaard blijft. Geen 
vervelende verassingen achteraf, u weet tijdens 
het gehele proces waar u aan toe bent.

Alles is mogelijk

Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een ruime 
keus aan architecten binnen het bedrijf geeft u 
vanaf het begin al de vrijheid om uw eigen unieke 
woonwensen uit te laten werken. Het ontwerp 
proces wordt deskundig begeleid en wij denken 
hierbij in oplossingen. 

“Wij bouwen met  
aandacht alsof het onze 

eigen woning is.”

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?  

Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en  

ontdek wat er mogelijk is voor uw bouwplannen, wij staan u  

graag te woord.

Bosschebaan 64 
5384 VZ Heesch
T. 0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl




