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100.000 m2 op voorraad    •    Laagste prijs garantie    •    Binnen 24 uur thuisbezorgd

VESTIGING ALMERE!

Markerkant 14-4
1314 AR Almere

T: 
E:  
W: 

LAMINAATENPARKET.NL

Ook in Almere!
Bij onze 6e vestiging bent u aan het juiste adres voor A-merk vloeren tegen de  
allerlaagste prijs van Nederland. Wij staan voor kwaliteit, een snelle service en een 
breed overzichtelijk aanbod.

De kracht van LaminaatenParket.nl zit in het maken 
van goede afspraken met fabrikanten en het  
beheren van een zeer grote voorraad. Omdat er 

aantrekkelijke prijs. Daarnaast zijn vloeren vaak al op 
voorraad, waardoor er een snelle service gerealiseerd 
kan worden.
 
Sterker nog, veel klanten die de showroom bezoeken 
nemen de vloer gelijk mee!

ALLE A-MERKEN VOOR DE
SCHERPSTE PRIJS

036 - 711 705 0
Almere@LaminaatenParket.nl
LaminaatenParket.nl
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Onder begeleiding behaal je de beste 
afslankresultaten en blijf je beter op gewicht. 
Joyce (rechts) bereikte haar streefgewicht 
met de hulp van consulent Lydia.

Wil je net als Joyce je weer energieker 
voelen en lekker in je vel zitten? 
Ik help je graag, je staat er niet alleen voor!   

Praktijk voor Gewichtsbeheersing het Gooi
Ingrid Eisma 
Hilversum  |  06-26094029 
ingrid@gewichtsbeheersinghetgooi.nl 
www.facebook.com/GewichtsbeheersinghetGooi

BELEEF ELEKTRISCH 
RIJDEN

Betaalbaar 
elektrisch rijden
Electric Motoring bv
Kortenhoefsedijk 61A Kortenhoef 
06-38732732 - 06-50218917  
info@500efiat.nl  |  www.500efiat.nl
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Maar toch ga ik het doen en het voelt goed. Afscheid nemen van ’t Gooi Bruist. Na acht mooie jaren 
is voor mij het moment gekomen weer een heel andere weg in te slaan. Sterker nog, dat heb ik al 
gedaan dus ik kan met zekerheid zeggen dat dit de juiste beslissing is. 

De jaren zijn echt voorbij gevlogen en ik kijk er met trots op terug. Ik heb veel boeiende ondernemers 
ontmoet. Startende, doorgewinterde, van zichzelf overtuigde, maar ook onzekere ondernemers. 
Eén ding hadden ze allemaal gemeen en dat is ‘passie’. Ik ben uitgenodigd in strakke gelikte 
kantoren, maar ook eerst over de rommel heenstappend in een donkere kelder (met nog meer troep) 
terechtgekomen. Zelfs een keer in een slaapkamer, wat wel een ongemakkelijk gevoel gaf trouwens. 
Maar stuk voor stuk barstten zij van de energie en ideeën en dat was waanzinnig inspirerend. 

Mooie exposities en openingen heb ik mogen bezoeken en een aantal interviews met bekende 
Nederlanders op mijn naam geschreven. Mag ik het nog één keer zeggen? Ik ben dus trots op het 
resultaat en ik hoop dat Nederland Bruist er net zoveel liefde en passie in stopt als ik gedaan heb, 

zodat iedereen elke maand kan blijven genieten en op de hoogte blijft van 
alle leuke winkels en ondernemingen in ’t Gooi.

Dank aan alle ondernemers waar ik mee heb samengewerkt, aan alle 
medewerkers van Nederland Bruist, maar natuurlijk ook aan de trouwe 
lezers en volgers. 

Het gaat jullie goed en misschien tot ziens! 

Marianne van Harmelen

Time to say g�dbye
Dit is dan het moment waar ik naar uitgekeken heb, maar eigenlijk ook een 
beetje tegenop heb gezien. Mensen die mij kennen, weten: afscheid nemen 
is niets voor mij.

Foto's: Fotografie Marjolijn Lamme

Hairstyling en visagie: Linda Combi Hair



Zaterdag 2 maart 13:11 uur
Carnavalsoptocht Naarden
Start op de Amsterdamsestraatweg via de Keverdijk naar 
Naarden Vesting, eindigend bij het Stadhuis.
www.vestingnarren.nl

Vrijdag 8 maart 20:15 uur
Seinconcerten Hilversum: Busch Trio
Klassieke muziek, Mathieu van Bellen Viool, Ori Epstein Cello, 
Omri Epstein Piano.
Kerkgebouw de Morgenster, Seinstraat 2, Hilversum,  
www.seinconcerten.nl

Zondag 10 maart 11:00 - 16:00 uur
Fotografica Beurs in Hilversum
Tweemaal per jaar organiseren wij een Fotografica beurs. Dan 
vindt u weer ongeveer 250 tafels vol met interessante (oude) 
spullen op het gebied van fotografica in de ruimste zin van 
het woord, dus niet alleen foto- en filmcamera's, maar ook 
accessoires, doka-artikelen, boeken en foto's.
Dudok Arena, Arena 303, Hilversum, www.fotografica.nl

Evenementen
Maart

Dinsdag 12 maart 20:15 uur
Raadhuisconcert Hilversum: De oorwurm van Bach
Wat als je Bach maar niet uit je hoofd krijgt? Dan moet je er 
iets mee doen.
Burgerzaal- Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1, Hilversum

Zaterdag 16 maart  en vrijdag 29 maart 18:00 - 19:30 uur
Reeën kijken in het Corversbos Hilversum
Ga in de avondschemering op pad met de boswachter en 
ontdek reeën in het Corversbos, vlak bij Hilversum. Deze  
wandeling is voor volwassenen en duurt ongeveer 1,5 uur.
Start vanaf de Algemene begraafplaats Berestein,  
Beresteinseweg 33, 's-Graveland, www.natuurmonumenten.nl

Zondag 17 maart 09:00 - 16:30 uur
Super Snuffel in de Dudok Arena Hilversum
Leuke en gezellige Snuffelmarkt in de Dudok Arenahal. Altijd 
iets te doen voor jong en oud! 
Dudok Arena, Arena 303, Hilversum, www.vlooienmarkten.nl

Zondag 17 maart 09:00 - 16:00 uur
Dé Gooise vlooienmarkt in Huizen
Gezellige markt met 125 kramen vol antiek, curiosa en 
brocante.
Sportcentrum de Meent, Graaf Wichman 177, Huizen 
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Zondag 17 maart 14:00 uur
Rondleiding door de botanische tuin Pinetum Blijdenstein 
Hilversum
Iedere tweede zondag van de maand om 14.00 uur.  
De rondleiding duurt ca. een uur en u hoeft zich niet vooraf 
op te geven.
Pinetum Blijdenstein, Van der Lindenlaan 125, Hilversum, 
www.pinetum.nl

Maandag 18 maart 12:00 uur
Spiegelplasloop Nederhorst den Berg
De Spiegelplasloop is een loop door de prachtige omgeving 
van Nederhorst den Berg. Aan deze loop doen zowel  
regionale wedstrijdlopers als recreatieve lopers mee.
Sporthal de Blijk, Blijklaan 3, Nederhorst den Berg,  
www.spiegelplasloop.nl

Zaterdag 23 maart 18:00 - 01:00 uur
Goois Jazz Festival
Jaarlijks terugkerend jazz festival in Spant Bussum  
georganiseerd door Kiwanis Club Naarden. Enkele namen  
van optredende artiesten in 2019 zijn Shirma Rouse met 
Band, Mike Boddé samen met Hermine Deurloo,  
Peter Beets met een Quartet.
Spant!, dr. Abraham Kuyperlaan 3, Bussum,  
www.gooisjazzfestival.nl

Wijzigingen in de programmering voorbehouden

Kijk voor het complete 
overzicht op 
www.vvvgooivecht.nl

Ona Luna Jewels  |  Eigenaresse: Petra Denninghoff  
06-22498438  |  www.onalunajewels.com

Wekelijks vindt 
u interessante 

aanbiedingen op  
onze colliers.

Neem eens een kijkje  
op onze website.

Groeten, 
Team Ona Luna

|  Eigenaresse: Petra Denninghoff  
 www.onalunajewels.com

op 

Neem eens een kijkje 
op onze website.

|  Eigenaresse: Petra Denninghoff  

Neem eens een kijkje 

Unieke, handgemaakte

        sieraden

Torenlaan 12 Blaricum  |  06-24304454
info@lysdanique.nl  |  www.lysdanique.nl

Ben jij toe aan een  
nieuwe huid? 
Ervaar de "Skin Awakening"  
behandeling in combinatie met een  
Peeling & Collageen Masker.
Ben jij toe aan een nieuwe huid? 
Bel gerust voor meer informatie of 
een afspraak

Nu met 30% korting  
(normaal € 115,-)
Geldig tot 25 maart 2019



Herenstraat 14 Bussum  |  06-54972607  
allbrows@outlook.com  |  www.allbrows.nl

WIL JIJ OOK VAN  
DIE MOOIE, VOLLE 

WENKBRAUWEN DIE JE 
GEZICHT LATEN 

STRALEN? DAN IS 
ALL BROWS, 

DÉ BROWBAR IN 
’T GOOI, VOOR JOU 

‘THE PLACE TO BE’.

 
 

 
06-24410955 / info@boost-restyling.nl   

www.boost-restyling.nl 

            BOOST-Restyling VOOR AL UW     
                    INTERIEURPROJECTEN 
 
Je kunt bij BOOST-restyling terecht voor een 
compleet nieuw interieurplan, maar ook voor 
het restylen van een bestaand interieur. 
Mijn interieurprojecten kenmerken zich door 
een rustige sfeer, een mooi kleurenpalet voor 
wanden en meubels, een paar eyecatchers en 
het gebruik van natuurlijke, stoere en mooie 
materialen. 
 
Irma Meulman 
Interieurstyliste  

FAMILY NAARDEN
Marktstraat 25, Naarden-Vesting
Tel: 035 - 820 02 85  www.familynaarden.nl
Openingstĳden: dagelĳks van 12.00 - 20.00 uur

KIJK OOK OP FAMILY.NL
Like! Socializen 

op Facebook

Samen,
lekker eten...

  CADEAU!   
     BON
   APPÉTIT!

ter waarde van

2,50
Alleen geldig op indische maaltĳden bĳ een minimale besteding van €10,
tegen inlevering van deze advertentie.  Niet geldig in combinatie 
met andere acties. Niet inwisselbaar tegen contanten.

INDONESISCHE 
MAALTIJDEN

KIJK EENS OP FAMILY.NL

vanaf

10,50
vanaf

10,80



Ervaar de smaakvolle 
Japanse keuken

Gastvrouw Chantal Yip ontvangt u graag voor een compleet 
verzorgd diner in ons sfeervolle restaurant gevestigd in het 
hart van Hilversum. Het restaurant beschikt over 120 
zitplaatsen verdeelt over een teppanyaki-gedeelte waar onze 
chefkok culinaire Japanse hoogstandjes bereid en een 
sfeervolle lounge waar u zowel zakelijk als romantisch kunt 
dineren. Het is ook mogelijk om in groepsverband een 
speciaal arrangement naar keuze te reserveren. 
Ideaal voor verjaardagen, feesten, bedrijfsuitjes  
en vrijgezellen-feesten. 
9 gangen keuze vis, vlees, combi of vega of  
andere allergieën. Incl bier, fris en wijnen  
tijdens diner vanaf € 45,-

Emmastraat 2  Hilversum  |  035 - 6239859  |  www.aiuchi.nl

Groeps-

arrangementen 

vanaf € 45,-

Neem gezellig met de hele groep 
plaats rondom een bakplaat!
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Dat kan bij sportinstituut de Winter Sport. Ons zwembad, ‘T Gooische bad is 
gelegen aan de Franciscusweg 229 in Hilversum. Wij zijn 7 dagen per week 
geopend en vanaf 3,5 jaar kan jouw zoon of dochter al een vrijblijvende proefles 
bij ons volgen. Dus twijfel niet langer en schrijf je nu in via de www.wintersport.nl/
inschrijven, zodat hij of zij deze week nog kan beginnen.

Waarom kies je voor de Winter Sport? 
Bij ons kan je kind direct beginnen, want we hebben geen wachtlijst. 
Instromen is op elk niveau mogelijk. We geven les in kleine groepen, 
zodat we ieder kind veel persoonlijke aandacht kunnen geven. Elk 
kind heeft een eigen leskaart, hierdoor kunnen we goed in de gaten 
houden op welk niveau een kind zit en waaraan gewerkt moet 
worden. Is je kind toe aan afzwemmen? Dit kan bij De Winter Sport 
ieder weekend. 
Onze enthousiaste zweminstructeurs geven les in het water (32 
graden) voor het beste contact met jouw kind. Naast het ABC-
diploma geven wij ook DEF zwemlessen. Ook bieden wij Aqua 
Sportief lessen aan, zoals: baby/peuterzwemmen en nog veel meer. 

Aquafun
Wil je kind in het water op een leuke en spelende manier bezig zijn? 
Bij Aquafun doe je spelletjes in het water en maak je kennis met 
verschillende zwemgerelateerde sporten, zoals waterpolo, 
reddingszwemmen en snorkelen in spelvorm.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.dewintersport.nl

Fransiscusweg 229 Hilversum  |  035-77 25 717  |  info@dewintersport.nl  |  www.dewintersport.nl

Zwemles met veel persoonlijke aandacht 



Zwemles met veel persoonlijke aandacht 
BEGIN 

DEZE WEEK 
NOG!



ontwerpen en maken van nieuwe sieraden

veranderen en aanpassen van sieraden

 reparatie en restauratie van sieraden 

en horloges

inkoop en inruil van sieraden en horloges 

van goud en zilver

graveren (ook in uw eigen handschrift of tekening)

verkoop van diverse horlogemerken en sieraden  

zoals Danish Design, Jacob Jensen, Swiss Military, 

Lacoste, Jaguar, MelanO, Diamonfire en  

nog veel meer

uitgebreide collectie trouwringen (ontwerp en maak 

uw eigen trouwringen onder onze begeleiding)

vervangen horlogebatterij voor € 5,-

Veerstraat 6 Bussum  |  035 - 691 0708  |  www.juweliercharm.nl  |  info@juweliercharm.nl

Of heeft u al ‘ja’ gezegd? Bij Juwelier 
Charm vindt u een grote collectie 
prachtige trouwringen. 

Leuke aanrader: ontwerp en werk aan 
uw eigen trouwring onder deskundige 
begeleiding in hun eigen atelier. Of 
maak van uw dierbare sieraden een 
mooie trouwring.

Tijd omJa
zeggen?

te

Juwelier Charm 
Dé goudsmid en diamantzetter met ruim 35 jaar ervaring in eigen atelier

ontwerpen en maken van nieuwe sieraden

Juwelier Charm
Dé goudsmid en diamantzetter met ruim 35 jaar ervaring in eigen atelier

verkoop van diverse horlogemerken en sieraden  

Juwelier Charm
Dé goudsmid en diamantzetter met ruim 35 jaar ervaring in eigen atelier
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Balthazar Kookwinkel
Gijsbrecht van Amstelstraat 164 Hilversum
035 77 251 66
www.balthazarkookwinkel.nl

Balthazar bruist van de leuke ideeën. Voor originele kookkado's, 
de nieuwste kookgadgets, de beste kookattributen of om de 
eigen keuken een make-over te geven. Een mooie schaal, zo'n 
prachtige plank of nieuw keukentextiel doen wonderen!

Surinaamse 
roti  

Bestrooi de stukken kip met zout, peper en de helft van de masala 
en braadt ze met wat boter en zonnebloemolie heel licht aan alle 
kanten aan. Bak uien, knoflook en peperringetjes met de helft van 
de masala in een grote braadpan. Voeg hier de stukken aardap-
pelen aan toe en bak even mee. Roer goed door en voeg dan wat 
tomatenpuree toe en de stukken kip. 
Giet er zoveel kippenbouillon bij dat het voor de helft onderstaat. 
Laat afgedekt zo’n 1,5 uur sudderen en doe er  
halverwege de kousenband of sperziebonen bij. Voeg naar smaak 
nog wat masala toe. Serveer eventueel met hardgekookte eitjes die 
je even in boter aan alle kanten bakt.

Ingrediënten voor 4 personen:
4 kippenbouten, in 2-en
1 l kippenbouillon 
4 tenen knoflook
3 uien gesnipperd
1 el tomatenpuree
400 gr. aardappelen in stukjes 
500 gr. kousenband of sperziebonen
4 el Surinaamse Masalapoeder
1 rode peper in ringetjes
Zout en peper

Roti’s zijn een soort pannenkoekjes die je vult 
met kruidige kip, aardappelen en kousenband; 
een verrukkelijk gerecht dat je zo op tafel tovert. 
De roti’s kan je zelf maken of kopen bij de Toko. 
Tortilla’s zijn er ook lekker bij.

Juwelier Charm 
Dé goudsmid en diamantzetter met ruim 35 jaar ervaring in eigen atelier



Open Dag  
basisscholen in het Gooi
Woensdag 13 maart van 09.00 - 12.00 uur

Maak kennis met Alberdingk Thijm Scholen:
•  Lessen in het Engels  •  ICT in de klas  •  Muziek, sport en gezonde lifestyle

atscholen.nl

Hilversum

Blaricum

Laren

Eemnes

Ankeveen

Nederhorst den Berg

Hilversum

Blaricum

Hilversum

Eemnes

Eemnes

Hilversum

Kortenhoef

Hilversum

Hilversum

Hilversum

** Tot 50% van de lessen in het Engels
**  De open dag van de KinderCampus 

is op 14 maart.

*

*

*

**

ATS Adv Open Dag Basisscholen 162x162_v1.indd   1 11-02-19   13:03
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Je staat positiever in het leven en het blijkt dat je minder stress ervaart. Het 
versterkt zelfs je immuunsysteem. In mijn programma “Ontspannen door de 
overgang” heb ik een meditatie oefening om iedere dag een moment van 
dankbaarheid te ervaren.

Deze oefening kan je op elk moment van de dag doen. Wel is het fijn om 
voor je  naar bed gaat op jouw dag terug te kijken. Denk aan alle momenten 
waar je dankbaar voor bent. Het hoeven geen grote momenten te zijn; ook 
kleine en gewone dingen zijn het waard om dankbaar voor te zijn. Denk aan 
het fluiten van de vogels, de zon op je gezicht, het kopje thee in je handen. 
Geniet van deze momenten. 

Zeg een keer dank je wel tegen je partner, je collega, je buurvrouw of -man. 
Bedank ook jezelf eens, voor wie jij bent en wat je hebt bereikt. Door hardop 
dank je wel uit te spreken tegen jezelf en je omgeving word je bewuster van 
de momenten die het genieten waard zijn.

Zelf ben ik dankbaar dat de lente er weer aan komt. Dat ik kan genieten 
van de natuur om mij heen. Dankbaar dat ik mag werken met inspirerende 
mensen in mijn praktijk. 

Praktijk voor Westerse en 
Oosterse therapie

Petra van der Schagt
Rigelstraat 5 Hilversum
06-30504658  |  petra@innerlijkestap.nl
www.innerlijkestap.nl

EEN MOMENT VAN DANKBAARHEID
Dankbaarheid is zo eenvoudig! Waarom staan we 
hier niet vaker bij stil? Uit onderzoek blijkt, dat 
als je iedere dag een moment stilstaat bij waar je 
dankbaar voor bent, dit je gelukkiger maakt. 

COLUMN/PETRA VAN DER SCHAGT

Maar vooral wil ik jullie bedanken
voor het lezen van mijn column 
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Ayurveda 
    & Detox

BRIGITTE PAPPOT

Volgens ayurveda heeft ieder seizoen andere eigenschappen en deze eigenschappen hebben ook weer 
invloed op ons lichaam, maar ook op ons gevoel.

In de winter eten we veelal zware en vettere voeding. Dit 
moet ook wel omdat bij koude het spijsverteringsvuur flink 
opgestookt wordt en dit heeft brandstof nodig. 
In veel gevallen wordt niet alles goed verteerd of gebruikt 
en stapelen zich gedurende de winter afvalstoffen op in 
ons lichaam. Hierdoor kan je je wat uitgeblust en zwaar 
voelen en je hebt niet zo veel energie als anders.

Het is belangrijk om je lichaam geregeld te ontdoen van 
opgebouwde afvalstoffen. De beste periode hiervoor is 
tijdens de wisseling van de seizoenen in het bijzonder  
de lente. In het vroege voorjaar is het goed om  
het lichaam voor deze reiniging klaar te stomen. 

Waterviolier 45, Amersfoort (Nieuwland) 

033-202 35 43  |  www.b-atease.nl

Een reinigingskuur bestaat uit een speciaal 
dieet en massagebehandelingen. 

Wil je weten of een reinigingskuur ook 
iets voor jou is, neem dan gerust contact 
met mij op.

tijdens de wisseling van de seizoenen in het bijzonder 

GOED OM TE WETEN 
‘Mijn behandelingen en 
consulten komen voor 

vergoeding door de 
zorgverzekeraar in 

aanmerking.’



www.kliniekheihof.nl | info@kliniekheihof.nl 
Albertus Perkstraat 37a Hilversum 035 - 77 24 8 24

OOGLIDCORRECTIE € 750,- 

BOTOX € 89,-  

  FILLER € 195,- 
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Een cosmetische kliniek voor Botox, fillers & 

ooglidcorrecties. 

 

 
 
Door Botox en filler subtiel aan te brengen verbeteren en behouden we de 
natuurlijke jonge uitstraling. Het laten behandelen van een fronsrimpel kan
al zoveel doen. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke zorg en aandacht, 
u staat centraal! U krijgt eerlijk advies. dit advies is gratis en vrijblijvend.

Wij werken uitsluitend met ervaren BIG geregistreerde artsen die werken met 
vooraanstaande merken. Dysport als Botuline Toxine (ofwel Botox 
genoemd), tegen o.a. voorhoofd en fronsrimpels etc. De fillers zijn van de 
merken Stylage, radiesse & Princess, van uitsluitend Hyaluronzuur. 

 
Onze prijzen zijn zeer scherp doordat wij o.a. geen hoge overheadkosten 
hebben, zoals een duur kantoorpand of een secretaresse . Waarom zou u te 
veel betalen als u bij ons voor minder geld dezelfde kwaliteit krijgt. 
 
Onze kliniek bestaat dit jaar al weer 5 jaar en is gevestigd nabij het centrum
van Hilversum, in villapark "de Boomberg". We hebben eigen parkeerruimte. 
Door de warme ambiance en de kleinschaligheid voelt u zich meteen op uw 
gemak! 
 
 

Er fit en fris uitzien en daarbij de natuurlijke expressie 
behouden, dat kan!  

Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof en niet permanent. Dat houdt in dat
het lichaam dit niet afstoot en langzaam absorbeert, in tegenstelling wat 
vroeger gebruikt werd. We verdoven van tevoren met Emla crème, dit geeft 
verlichting bij het injecteren. 

Kortom: 

 

• Ervaren BIG Artsen (ooglidcorrectie door plastisch chirurg) 

• Echte Botuline Toxine (Botox) Dysport (niet verdund) 

• Filler uitsluitend Hyaluron van Stylage, Radiesse en Princess (niet permanent)

• Scherpe prijzen 

• Warme ambiance en persoonlijke aandacht (u bent geen nummer) 
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Cadeautip voor jouw partner?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 
1990 gepubliceerd en was meteen 
een enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische humor 
bevat en bedoeld is voor volwassenen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, Frans, 
Deens, Italiaans, Turks, Afrikaans, 
Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 
wellicht rooie oortjes van krijgen. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

Cadeautip voor jouw partner?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia 
ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
met aan opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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Profiteer na je cryotherapie 
van gezondheidsvoordelen 
als: 
• Fitter en energieker
• Minder stijve spieren
•  Versnelde afvoer  

afvalstoffen
• Huidverbetering

* Max. 1 per klant. 
Niet icm andere acties.

Geldig t/m 30 maart 2019

Gijsbrecht van Amstelstraat 240 
Hilversum   035 647 38 83
www.cryospacehetgooi.nl

COMBINEER DEZE MAAND JE ZON EN 
CRYO SESSIE! SAMEN VOOR € 35,-* 

Kapelstraat 6 Bussum

06-10103892  |  info@hempie.nl  |  www.hempie.nl

Gezond met
Hennep

06-10103892

Veel mensen denken bij hennep aan het verdovende middel dat in 
coffeeshops verkrijgbaar is. Deze plant heeft echter oneindig veel andere 

toepassingsmogelijkheden. Van vezel tot zaadje, werkelijk alles kan worden 
gebruikt. Ontdek zelf de mogelijkheden van deze wonderplant! 

Uw hennep en CBD speciaalzaak:



Gijsbrecht van Amstelstraat 142 Hilversum 035 - 6284675. Volg ons op facebook.com/pittidonnahilversum of www.pittidonna.nl

Pitti Donna
is klaar voor het voorjaar!

Geisha - Esprit - Expresso - Sandwich - Sust - Nickjean
Privat Label - Elvy tassen - a Beautiful story - accessoires

Wat een heerlijkheid! Het voorjaar is in aantocht. 
Onze collectie is weer top. Mooie natuurlijke stoffen in vrolijke kleuren. 

Komt u gauw inspiratie opdoen?
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STATION
Antwerpen Centraal is uitgeroepen 
tot één van de mooiste treinstations 
ter wereld. Het ademt een ongekende 
grandeur en is spectaculair mooi. Je 
kunt in stationscafé Brasserie Royal met 
een koffi e, verse croissants en een eitje 
je dagje Antwerpen in stijl starten.
Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

SHOPPEN
SHOPPING STADSFEESTZAAL
ligt midden op de Meir, de 
Champs Elysées van Antwerpen. 
De vroegere Stadsfeestzaal, een 
eclectisch ontwerp uit 1905, 
was vroeger populair voor 
feesten, tentoonstellingen en 
beurzen. Generaties jongeren 
ontvingen hier hun diploma 
van het stedelijk onderwijs. 
Na een brand zijn in 2004 de 
glazen koepel met bladgoud, 
mozaïeken, eiken parketvloer 
en andere oorspronkelijke 
elementen hersteld in hun 
oude glorie. Sinds 2007 kan 
het publiek naar hartenlust 
winkelen in een veertigtal 
winkels op 20.500 m2.
www.stadsfeestzaal.com

Met een gigantisch aanbod van stijlvolle modewinkels, 
bijzondere musea, architectuur, heerlijke restaurants en 

gezellige barretjes is Antwerpen een fantastische 
ervaring. Ontdek hier wat je moet weten voor een 

onvergetelijk bezoek aan deze prachtige stad.

GROTE MARKT  Het laatmiddeleeuwse stadhuis en de gildehuizen 
vormen een van de mooiste bezienswaardigheden van Antwerpen. De 

driehoekige Grote Markt geeft direct de grandeur weer van Antwerpen in haar 
gouden 16e en 17e eeuw. In het midden staat een bronzen fonteinbeeld van 

stadsheld Brabo die de hand van de reus Antigoon in de Schelde werpt.

Een van de bekendste kunstenaarswoningen ter wereld:
het Rubenshuis. Peter Paul Rubens was schilder, verzamelde 
kunst, ontwierp zijn eigen huis en wist ook nog eens alles over 

wetenschap. Bekijk topstukken van zijn hand en dwaal door de 
sprookjesachtige tuin van dit stadspaleis in hartje Antwerpen. 

Ook in de Onze Lieve Vrouwekathedraal is zijn werk te zien
Wapper 9-11, www.rubenshuis.be

HET RUBENSHUIS

Topbestemming voor een stedentrip

Antwerpen

STATION
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Pelikaanstraat 3, www.brasserieroyal.be

MUSEUM AAN 
DE STROOM

Midden op het water, in de kleine 
jachthaven die de Antwerpenaren 

‘t Eilandje noemen, torent het MAS uit 
boven Antwerpen. In het rode gebouw is 

op elke verdieping een apart museum. 
Wanneer je helemaal naar boven gaat 

(panorama vrij toegankelijk), kijk je 
uit over heel Antwerpen. www.mas.be 

ANTWERPEN/BRUIST

PARK SPOOR NOORD Dit groene park legt het accent op ruimte, 
ontspanning, cultuur, sport en evenementen. Het park is aangelegd 

op een oud spoorwegemplacement dat er al jaren verlaten bij lag. 
Het heeft enkele (water)speeltuinen, een spectaculaire bmx- 

en skatebowl en een shelter met tijdelijk zomerterras van bar Cargo.

HET ZUID is een wijk die bekendstaat om zijn leuke restaurants, 
gezellige kroegen en conceptstores. Je vindt er statige herenhuizen, 

wijde boulevards en mooie pleinen. Kunstliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen in de vele galerieën en musea als het FOMU en het M HKA.

UNIEKE PLEKJES

Topbestemming voor een stedentrip

BIERTJE?
De Belgische bieren zijn wereld-
beroemd en Antwerpen is een 
uitstekende plek om je erin te 
verdiepen. Een Bolleke De Koninck 
is het lokale bier bij uitstek en is 
verkrijgbaar in bijna elk café in de 
stad. De brouwerij bevindt zich nog 
steeds in de stad en heeft bovendien een 
belevingscentrum waar je het verhaal van 
de brouwerij kan horen, zien én proeven. 
De plezantste tour van heel ’t Stad! 
www.dekoninck.be

Kijk voor je bezoek aan België eens op onze website 
www.belgiebruist.be. We brengen ook bruisende 
magazines uit in Brasschaat, Kapellen, Schilde-
Schoten en de Belgische Grensstreek. Zo doe je nog 
meer inspiratie op voor een bruisend dagje uit.

Antwerpen
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• Complete bedrijfsboekhouding en jaarwerk
•  Aangiften BTW, ICL, IB, VPB, Dividend-, Schenk- en Erfbelasting
• Fiscale advisering en bezwaarschriften
• Starters- en ondernemersbegeleiding en coaching
• Advies bij bedrijfsbeëindiging
• Financieringsaanvragen en NOAB verklaringen

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek. 

Vaartweg 72 Hilversum  | 035  582 07 13
www.lpkm.nl

LPKM Administraties en 
Belastingzaken Hilversum

PMS 540C Black (shades)

PMS 540C 

CMYK

Puurheid 
eenvoud en eerlijkheideenvoud en eerlijkheid

maar bovenal heerlijk!

Oud-Loosdrechtsedijk 272  |  Loosdrecht  |  035 582 5751  |  www.rosascantina.nl

• Open voor lunch 
& diner

• Pizza’s uit eigen 
steenoven en 

authentieke 
Italiaanse gerechten

• Pure en verse producten
• Gemoedelijke 

mediterrane sfeer
• Catering / events
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Zin in een rijkelijk 
belegd broodje 
van di-verse  
mediterraanse 
producten?
In de winkel hebben we een uitgebreid 
assortiment met veel zelfgemaakte 
producten, zoals onze rucola tapenade, 
maar ook mooie kazen, heerlijke 
huisgemaakte maaltijden en 
zorgvuldige geselecteerde wijnen. Onze 
winkel is de plek om tijdens de lunch 
te genieten van een vers en rijkelijk 
belegd broodje.

STEL JE EIGEN BROODJE SAMEN
In de vernieuwde Bazs Bites is een gezellig plekje 
gecreëerd waar je kunt genieten van een heerlijke 
lunch. Bekijk onze broodjeskaart of stel zelf je 
eigen broodje samen wanneer jouw favoriete 
broodje er niet tussen staat. 

Begin je al te watertanden van een rijkelijk belegd 
‘broodje warme kippendij met guacomole en 
pompoenpitten’ met een frisse thee van ‘munt & 
gember’ of kies je liever voor ons ‘Polarbröd 

Bazs  |  Havenstraat 13 (restaurant), 15 (winkel), 15a (bar) Hilversum
035-6313003  |  info@bazs.nl  |  www.bazs.nl

rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en parmezaanse 
kaas’ met een verse thee van ‘sinaasappel & kurkuma’?

Wij hebben een ruime keuze: beleg van heerlijke kazen, tapenade’s of 
vleeswaren tot heerlijke jam. Kies daarbij een heerlijk vers drankje en 
eet smakelijk! 

BAZS IS ER VOOR ALLE MOMENTEN VAN DE DAG
Kom ook eens eten in ons gezellige restaurant en kies uit onze 
uitgebreide kaart of geniet van een heerlijk drankje in onze Bar Bazs. In 
de gezelligste bar van Hilversum vinden vele activiteiten plaats, zoals 
spelletjescompetities, karaoke-avond en pubquizzen. Neem een kijkje 
op https://bazs.nl/bar voor onze activiteitenkalender, volg onze 
socialmediakanalen of kom langs op de Havenstraat. 

DE LUNCH BIJ BAZS BITES KAN OOK GERESERVEERD WORDEN, 
ZOWEL ZAKELIJK ALS PARTICULIER. KOM LANGS OF MAIL NAAR 
INFO@BAZS.NL

Broodje warme kippendij

   met guacomole en 

pompoenpitten



29

Anneke Overmars  |  Erkend Shiatsu therapeut  |  Huizen  |  06-519 545 78   |  anneke@zenshian.nl   |  www.zenshian.nl

De natuur komt weer op gang. De knoppen gaan open, de eerste bloemen bloeien, 
dieren worden weer actief. Tijd om opnieuw te beginnen. Tijd om naar buiten te 
treden, na een seizoen van rust en bezinning.
Tenminste, zo zou het moeten zijn… Alleen in onze samenleving is er geen tijd om 
te bezinnen. In de winter is het ritme hetzelfde als in de zomer. Het hout element, 
dat zorgt voor de nieuwe, frisse energie in het voorjaar wordt het hele jaar door 
ingezet en is tegen het einde van de winter uitgeput. Met voorjaarsmoeheid en 
neerslachtige gevoelens als gevolg. 

Wat te doen? Ga naar buiten, geniet, rek en strek, wees niet te streng voor 
jezelf en maak een afspraak voor Shiatsu. En je bent zo weer op de rit.

Lente en het 
houtelement

H. Kamerlingh Onnesweg 47   |   1402 ED Bussum   |   035-6923606   |   www.locean.nl

Welke behandeling heb jij nodig? 
Onze website heeft een nieuwe 'look'! 

In één oogopslag vind je de behandeling die bij jou past.
Voor ieder huidtype of huidprobleem hebben wij een passende behandeling 

of maak gebruik van onze korte behandelingen zonder afspraak 
op de woensdag- en donderdagochtend (09.30 - 12.30uur).

Nieuwsgierig geworden? 

Kijk op www.locean.nl voor het totale aanbod of volg ons op FB en Instagram.

H. Kamerlingh Onnesweg 47   |   1402 ED Bussum   |   035-6923606   |   www.locean.nl

Voor ieder huidtype of huidprobleem hebben wij een passende behandeling 

Kijk op www.locean.nl voor het totale aanbod of volg ons op FB en Instagram.



Manicure behandeling
Voor verzorgde en 
zachte handen

30 jaar advies voor ondernemers

30 jaar ervaring met meedenken

Ramaker
Administraties

 Oude Amersfoortseweg 19
1213 AA  Hilversum

035-6212437  •  www.ramaker.nl

Voetreflexologie brengt lichaam, geest en ziel weer in balans, waardoor je tot rust komt. Het  
zelfgenezend vermogen van het lichaam kan zijn werk weer gaan doen. Hierdoor kunnen tal van  
klachten verholpen worden waaronder vrouwelijke klachten (PMS en overgang), spijsverteringsklachten, 
concentratieproblemen zowel bij kinderen als volwassenen, het niet lekker in je vel zitten tijdens  
bijvoorbeeld de puberteit. Ook verlaagt voetreflexologie stress en werkt het pijnstillend (bijv. na  
een operatie). Bel of mail me voor meer informatie!

06 - 13 47 77 29  |  voetreflexologieblaricum@gmail.com Katja Zuidervaart

klachten verholpen worden waaronder vrouwelijke klachten (PMS en overgang), spijsverteringsklachten, 

Katja Zuidervaart

Lorentzweg 36 Hilversum
06-30254958 
www.nagelstudiosparkle.nl  

De ideale verzorging voor 
uw handen en natuurlijke 
nagels is een manicure 
behandeling. Hierna zijn 
uw handen en nagels weer 
in perfecte conditie.in perfecte conditie.

nagelstudio

Manicure behandeling
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De pedicure  
bij u thuis!

PEDICURE JANNIE
06-46377059  |  pedicurejannie@gmail.com06-46377059  |  pedicurejannie@gmail.com

De meeste mensen denken dat een pedicure alleen voor oudere mensen 

is. Maar pijnloze voeten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heeft u 

last van kloven, likdoorns of ingegroeide nagels? Laat uw voeten 

verwennen en kom van uw problemen af.

Mijn naam is Jannie Veltman, ik ben zowel Medisch- als Sportpedicure 

en aangesloten bij de branchevereniging ProVoet en sta geregistreerd in 

het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP).

Het verzorgen van uw voeten is mijn passie, gun u zelf een goede 
behandeling, want uw voeten dragen u de hele wereld rond.

Tip van uw pedicure
Tijdens het wandelen, sporten, schaatsen, skiën of fietsen last van uw 

voeten? Maak dan gebruik van de Wandelwolprodukten, dit voorkomt 

drukplekken en blaren. Het werkt preventief en verzorgend.

Vraag uw pedicure 
om advies!!

PEDICURE - MEDISCH PEDICURE - SPORT PEDICURE

PEDICURE JANNIE

voeten? Maak dan gebruik van de Wandelwolprodukten, dit voorkomt voeten? Maak dan gebruik van de Wandelwolprodukten, dit voorkomt voeten? Maak dan gebruik van de Wandelwolprodukten, dit voorkomt voeten? Maak dan gebruik van de Wandelwolprodukten, dit voorkomt 

drukplekken en blaren. Het werkt preventief en verzorgend.

Vraag uw pedicure 
om advies!!

PEDICURE JANNIE

Vraag uw pedicure 

Lorentzweg 36 Hilversum
06-30254958 
www.nagelstudiosparkle.nl  



Ultherapie, 
voor een mooie, gladde en 
strakke huid

NIEUW!

Ultherapie, zo werkt het
Met het klimmen der jaren neemt onze collageen-
productie af. Collageen zorgt voor stevig weefsel. Met 
ultrasoon geluid stimuleren we dit weefsel zodat het 
weer stevig wordt. Ultrasoon geluid is veilig, betrouwbaar 
en pijnloos. Het wordt al jaren gebruikt voor het maken 
van echo’s. André plaatst een applicator op je huid en via 
een beeldscherm bepaalt hij precies waar de ultrasone 
energie naartoe moet. De aanmaak en het reorganiseren 
van collageen wordt gestimuleerd.
Omdat het geluid zich op de diepe lagen in de huid 
richt, wordt de oppervlakte van je huid niet 
beschadigd. Al na 1 behandeling zie je verbetering 
en na 2-3 maanden is het effect maximaal.

Wil je graag strakker in je vel zitten, maar schrikt het idee van injecties je af? Dan is de nieuwe ultherapie iets 
voor jou. Met deze behandeling verjongt je huid zonder te snijden of naalden te gebruiken. Huidveroudering 
verraadt meedogenloos je leeftijd. Je hals, wangen en wenkbrauwen worden slapper en je lijkt daardoor veel 
ouder dan jij je voelt. Met ultherapie ziet je huid er weer steviger uit waardoor je weer wat jaartjes jonger lijkt.

Ervaren cosmetisch arts
Natuurlijk resultaat

Gratis consultgesprek
Eerlijk advies

WIL JE MEER WETEN?
Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een gratis consult. Ik 
heb alle tijd en aandacht voor jouw wensen. Samen 
bespreken welke behandeling het beste bij je past. Je zit 
nergens aan vast, want jouw wensen staan voorop.

Afspraken via de website: 
www.dokterandre.nl
of telefonisch 035 8200426

BEHANDELINGEN
Bij Dokter André kun je 
terecht voor de volgende 
behandelingen:
• Fillers
• Botox
• Draadjeslift
• Ultherapie
• Lippen

Veluwezoom 5 Almere  |  Haardstedelaan 3 Huizen
32
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BRENG JE TUIN
TOT LEVEN!
zo makkelijk en mooi 
is biodiversiteit

elke zondag 

OPEN
In het voorjaar, na de vorst, kun je veel snoeien. 
Planten krijgen zo de ruimte om weer uit te lopen. 
Want snoeien doet groeien! 

Intratuin Hilversum (Kortenhoef) 
Kromme Rade 2, 035-6559030. 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
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Maak kans op een:

Bio Kruiden 
peeling 
behandeling
voor een mooie schone en 

stralende huid. Behandeling

van 60 minuten t.w.v. 

€ 102,50

Holleblok 24 Huizen
 035-5253507

Aanbiedingen geldig van 4 t/m 19 maart 2019.Aanbiedingen geldig van 4 t/m 19 maart 2019.

Boerenkaas met 
Wilde Knoflook
Van € 9,80
per 500 gram

Puur Rijp Belegen 
Van € 7,20  per 500 gram

Nu 
€ 6,20

Nu 
€ 8,80

Schoonheidsinstituut 100% Beauty
Beemsterboerstraat 6 b Huizen

06-22000022  |  www.100beauty.nl

n o e i m g o g p u p 



Dessins met strepen, ruiten, stippen, bloemen & dier- en natuurprints. 
Felle kleuren, oversized, knopenrijen, franjes & ruches.

Another Woman - Brandtex - C.ro - Cappuccino - Dolce Vita - Dreamstar - Esqualo 
Etage - HV Polo - In Shape - Key West - More and More - New Star - Sarto fashion 
Top Secret - Wonderjeans - ZerresWonderjeans - Zerres

Kleurig en
  fantasierijk
is onze nieuwe collectie

Gezellige 

modeshow 
op 21 en 22 maart 

Reserveren op 0294-251274 

 of per mail: 

a.brinkers@online.nl

Donderdag 21 maart 10.00 uur 

en 14.00 uur & vrijdag 22 maart 

10.00 uur, 13.00 uur 

en 16.00 uur.

Dammerweg 1  |  Nederhorst Den Berg  |  0294 251 274




