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Blije klanten
Wanneer je de grote showroom binnenstapt aan de Erfstaat 9 in 
Uden, blijkt al snel dat je op het juiste adres bent. Na samen met een 
adviseur te hebben gekeken naar passende mogelijkheden, komt er 
een specialist bij jou thuis om de maten van jouw huis op te meten 
voor de producten. Aan de hand daarvan ontvang je een duidelijke 
offerte. Vervolgens worden de kozijnen op maat geproduceerd bij 
Profel. Dit is een fabrikant die uitsluitend kozijnen van hoge kwaliteit 
levert. Angelique is dan ook trots om Profel expert dealer te zijn.  
Als laatste worden de kozijnen bij jou thuis geïnstalleerd door 
gecertificeerde monteurs. Angst voor verrassingen is achteraf niet 
nodig. Het is enkel nog een kwestie van genieten!

Van grondstof tot product
Profel maakt alles in eigen beheer, van grondstof tot eindproduct! Als 
adviseur heeft MN Kozijn Uden geen voorkeur voor materialen, omdat 

Expert  in kozijnen en meer
Na 9 jaar ervaring te 
hebben opgedaan in de 
kozijnenbranche, kreeg 
Angelique een kans die 
ze niet kon laten schieten. 
Ze kon het bedrijf MN 
Kozijn Uden overnemen 
en ze pakte deze kans 
met beide handen aan. 
Als eigenaresse maakt ze 
tegenwoordig graag 
mensen blij met kwaliteit 
en service op het gebied 
van kozijnen, zonwering, 
veranda’s en serres. 

zij hout, kunststof én aluminium verkopen. Bij MN 
kozijn krijg je een eerlijk en objectief advies. Zo ben 
je verzekerd van ongekend goede kwaliteit. 

Beloftes
MN Kozijn Uden heeft een prachtige showroom en 
biedt uitstekende service, zowel voor, tijdens als na 
plaatsing. Je bent hierbij zeker van drie glasheldere 
beloftes: de offerte is je factuur, ze hebben respect 
voor je woning en spullen en je zult achteraf geen 
verassingen ondervinden.  

Je bent bij MN Kozijn Uden aan het juiste adres 
voor kozijnen, maar ook voor zonweringen, 
veranda’s en serres. Neem daarom zeker eens een 
kijkje in de showroom in Uden en kom er samen 
met een specialist achter wat het bedrijf voor jou 
kan betekenen. Angelique zal er samen met haar 
team alles aan doen om jouw wens in vervulling te 
laten gaan!

WIJ BIEDEN KWALITEIT EN SERVICE  
VOL ENTHOUSIASME AAN JOU

MN Kozijn Uden
Eigenaresse: Angelique van der Donk  
Erfstraat 9, Uden  |  0413 24 99 66   
info@mnkozijnuden.nl    
www.mnkozijn.nl/kozijnen-uden
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06-42720775

VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben de 
vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan op 
zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen MN Kozijn Uden en Bij ons Sann wat hen 
zoal bezighoudt en geeft ook Autobedrijf Hendriks een kijkje in de 
keuken. Kijk jij mee?

Lea en Marcel Bossers

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

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Inhoud
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DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 

98



“Ik heb twee vaste mannen die al 17 jaar voor me werken”, 
vertelt Alex. “Daar kan ik mee lezen en schrijven. In drukke 
tijden of bij grotere klussen betrek ik nog wat extra mensen, 
stuk voor stuk vaklui, bij wat we doen.”

Groot en klein  “Geen klus is ons te min. We doen zowel 
grote als kleine projecten. Of je nu een tuin hebt van 5 of 500 
m2, wij kunnen er altijd iets moois van maken. In het eerste 
gesprek inventariseren we wat je wensen zijn en geven we 
vanuit onze deskundigheid aan wat er allemaal mogelijk is 
om je droomtuin te realiseren.”

Van a tot z  “We planten niet alleen groen, maar doen 
bijvoorbeeld ook alle noodzakelijke grondwerkzaamheden, 
brengen bestrating aan bij o.a. terrassen, opritten en paden, 
en maken houten overkappingen. En natuurlijk hoort een 
verlichtingsplan er tegenwoordig ook bij. We denken actief 

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

BRUISENDE/ZAKEN

Al 25 jaar legt Alex Ulijn tuinen aan in Uden en de verre omgeving. Oorspronkelijk begonnen  
met het aanbrengen van bestrating, maar al snel kwam daar het groenwerk bij. Van het allereerste 
ontwerp tot het reguliere onderhoud; Alex Ulijn en zijn team nemen desgewenst alles uit handen.

met je mee. Alles om ervoor te zorgen dat je straks lekker 
kunt genieten van je tuin.”

Eén contactpersoon  “Als klant heb je altijd te maken 
met één contactpersoon, 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. 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 voor de 
mensen.” 

Met passie voor groen

De klant voorop  “We werken 
keihard en houden pas op als de 
klant helemaal tevreden is. Als jij 
blij en enthousiast bent, hebben 
we het goed gedaan!”

 |  Luitstraat 30, Uden  |  06-23033390  |  info@alexulijn.nl  |   |  Luitstraat 30, Uden  |  06-23033390  |  info@alexulijn.nl  |  www.alexulijn.nl

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK

06-23033390

#reparatie
#leenscooter
#leenMini #Oss
#Autotaaltips #blij
#leenfiets #helpt #au 
#autotaalglas #helpt  
#ruitspecialist
#glimlach
#service 

“Ready, set and go! 
Geen tijd om te wachten tijdens de 

ruitreparatie? Dan krijg je van ons een 
leen-Mini, leen-scooter of leen-fiets mee.”
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Autotaalglas Oss  |  Parallelweg 7a  |  5349 AD Oss  |  0412-651600

191188 Adv162x162 ATG Oss.indd   2 14-05-19   15:23
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Business!Back to
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. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

 van Nederland Bruist en van de glossy 
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

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. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
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 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
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Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

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

Eigen laboratorium In Tilburg zijn er 6 behandel-
kamers, in Oss 10. Beide vestigingen beschikken 
over een eigen laboratorium. “Dit heeft als groot 
voordeel dat we niets op hoeven te sturen. Alle 
kronen, bruggen en protheses worden in huis 
gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de 
technicus aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso 
wordt gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. 
moderne röntgenapparaten met 3D scanner) om 
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein “We zijn een grote 
praktijk, maar je hebt in principe altijd dezelfde 
tandarts. Het contact met onze patiënten is dan ook 
heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo veel 

mogelijk te ontzorgen. Na toestemming 
vragen we alle relevante informatie op 
bij verschillende partijen. Met een 
softwareprogramma kunnen we 
bovendien inzichtelijk maken hoe 
mensen verzekerd zijn en hoeveel geld 
ze terugkrijgen bij een behandeling.”

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

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

“We willen onze patiënten
  zoveel mogelijk ontzorgen”

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

Ook voor dekkleden, beschermhoezen, reparaties en rits of 
raamfolie vervangen kunt u bij ons terecht. Daarnaast zijn we thuis 

in al het denkbare stoffeerwerk van bijvoorbeeld tuinmeubelen, 
campers en caravans en bootstoffering.

Specialist in bootkappen  
en veranda zeilen

Interesse? 
Vraag dan een 
vrijblijvende 
offerte aan!

Lithoijensedijk 46, Lithoijen | 06 - 46320771
nederkoornzeilmakerij@gmail.com

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!

Dé specialist voor persoonlijk en compleet bloemwerk  
in de regio Uden en omstreken.

Rechtestraat 18, Odiliapeel 
06-19953223  |  www.troostbloemen.nl

Rechtestraat 18, Odiliapeel Rechtestraat 18, Odiliapeel 
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DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

    the power of love
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De nieuwe elektrische Corsa is nu te bestellen
KOOPPRIJS VANAF  ZAKELIJK LEASE VANAF

€ 30.999 incl. btw € 399 p/m (4% BIJTELLING)

Adv. 1-1 pag. e-Corsa BRUIST.indd   1 16-08-19   10:44
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Hiervoor ga je naar Autobedrijf Gerritse Hendriks 
Zowel particulieren als bedrijven kunnen terecht bij Autobedrijf 
Gerritse Hendriks. Je vindt er zowel nieuwe Ford modellen als 
occasions. Bij de aankoop van een auto ontvang je altijd 
uitstekend advies en een duidelijke uitleg over de mogelijk-
heden. Naast het kopen van een auto, kun je ook bij Autobedrijf 
Gerritse Hendriks terecht voor onderhoud en reparaties aan je 
auto. 

Laat je ontzorgen Heb jij voor jouw bedrijf een 
specialistische auto nodig? Ook daarvoor ben je bij Autobedrijf 
Gerritse Hendriks aan het juiste adres! Je wordt hierbij volledig 
ontzorgd. Bij aflevering is jouw bedrijfswagen meteen klaar 
voor gebruik, inclusief belettering, betimmering en inrichting. 

Details maken het verschil Een bezoek aan  
Autobedrijf Gerritse Hendriks is een fijne ervaring. Je krijgt er 
veel persoonlijke aandacht. Men neemt uitgebreid de tijd voor 
je en luistert goed naar wat jij zoekt en wat jouw wensen zijn. 
Dankzij deze goede service zorgt het team van Autobedrijf 
Gerritse Hendriks dat jouw toekomstige auto ook écht bij 
jouw wensen past. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe  

Een autobedrijf  waar je thuiskomt
Autobedrijf Gerritse Hendriks is een echt familiebedrijf. Dat merk je meteen  
aan de sfeer wanneer je een van de vestigingen in Tiel, Oss of Zaltbommel 
binnenstapt. Een groot deel van het personeel werkt er al jarenlang.  
Dit zorgt voor een bekend gezicht als je het bedrijf binnenloopt.  
Veel klanten komen dan ook steeds weer terug en dat is niet voor niets!

Andere auto? En hecht je veel  
waarde aan persoonlijke service? 
Loop dan eens binnen bij  
Autobedrijf Gerritse Hendriks!

WAAROM GERRITSE HENDRIKS?
DE PERSOONLIJKE TOUCH. MEN MAAKT UITGEBREID TIJD VOOR JE….

MC Gerritse Personenwagens Tiel B.V.
Edisonstraat 1, Tiel  |  0344 - 620802

Autobedrijf Hendriks Oss B.V.
Gotenweg 3, Oss  |  0412 - 699099

Autobedrijf Hendriks Zaltbommel B.V.
Vergtweg 60, Zaltbommel  |  0418 - 575000

Kijk ook eens op www.forddealer.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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Betaalbare en trendy kleding!

Uden is voor mij dichter bij huis en heeft een leuk 
en gezellig winkelcentrum. Ik wilde de overstap 
maken naar bepaalde merken kleding wat in 
Helmond niet kon en in Uden wel. In Uden heb  
ik een leuk pandje gevonden, waar ik mijn hart en 
ziel in kon leggen. 

Mijn insteek was dan ook om een gezellige 
huiselijke winkel, waar de klanten zich op hun 
gemak voelen. De klanten een kopje koffie/ thee of 
fris aan te bieden, natuurlijk ook voor de man die 
wacht. 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 fijne Ibizasfeer. 

Na weken hard werken, heb ik mijn ideeën kunnen 
verwezenlijken en heb ik mijn deuren geopend op 
12 juli 2019. Wethouder Gijs van Heeswijk heeft de 
opening verricht en samen met mij mijn nieuwe logo 
onthult.

In juli 2017 ben ik in Helmond mijn eigen kledingzaak begonnen. Daar ben ik  
onder de naam Francis Mode begonnen. Na een half jaar heb ik de naam verandert  
naar Bij ons Sann. In december 2018 heb ik besloten om te stoppen in Helmond.  
Mijn hart lag bij een nieuwe kledingzaak in Uden.

Galerij 29, Uden |  06 39012717  |       bijonsSann 

De merken die ik nu verkoop zijn: Given, Rinascimento, 
Royal Temptation, Isla Ibiza, Luna Lavina, K-Design, 
Valentino, Kalli Kalli en meer.

Iedereen is van harte welkom in de winkel  
aan de Galerij 29 te Uden.

Hopelijk tot snel!
Sanne van Hout en team Bij ons Sann

BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D
Betrouwbaar, professioneel 
en persoonlijk: dat is Kliniek 

Heyendael. Een begrip als het gaat 
om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
iedere dag bezig met professionele 

behandelingen om mensen hun 
zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  
Neuscorrectie

Liposculptuur/Lipofilling
Ooglidcorrectie    

Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining

Rimpelbehandeling met fillers
Armlift
Halslift

Contourverbetering
Oorcorrectie

Rimpelbehandeling 

Betrouwbare en betaalbare ooglidcorrectie.
Voor meer info

024 - 845 05 06

We hopen je
 binnenkort te mogen 

verwelkomen!
Plastisch chirurg 

Dr. Frans Straten

 Bovenooglidcorrectie 
 Door het slapper worden van de huid gaan je 
oogleden hangen. Hierdoor beperken ze je 
zicht en geven ze een vermoeide of een 
verouderde uitstraling. Verslapping van 
het bovenooglid kan worden gecorrigeerd 
tijdens een bovenooglidcorrectie. 

 Onderooglidcorrectie 
 Ook de huid onder je ogen kan gaan hangen, zo 
ontstaan de zogenoemde wallen. Stoor je je hieraan? 
Dan kun je een onderooglidcorrectie overwegen. 
Deze behandeling geeft je een uitgeruste en frisse 
uitstraling. Deze ingreep kan eventueel gecombineerd 
worden met een bovenooglidcorrectie. 

 Overweeg je een ooglidcorrectie? 
 Tijdens een persoonlijk consult met onze plastisch 
chirurg worden je wensen uitgebreid besproken en al 
je vragen beantwoord.

Neem gerust contact op met onze consulente voor 
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos 
consult via 0248450506 of door middel van ons 
contactformulier. 

Ooglid-
correctie?

Stoor jij je aan je oogleden? Heb je bijvoorbeeld een vermoeide 
uitstraling of hoofdpijnklachten? Een ooglidcorrectie kan dan 
een goede oplossing zijn. Na een ooglidcorrectie heb je 
weer een open en frisse blik.

Parklaan 70, Groesbeek  (Nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   |   024 - 845 05 06   |  www.kliniekheyendael.nl  
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Teambuilding 
Beleef een gezellige avond of middag met een workshop  
bij Culinairro. Deze zijn ideaal als teambuilding, clubdag, 
vriendendag of personeelsuitje. Culinairro stelt de gerechten 
vast aan de hand van wensen. De gasten bereiden het diner 
vervolgens zelf. Werk samen en beleef een leerzame en bovenal 
gezellige dag. Geen workshops volgen, maar wel lekker dineren 
bij Culinairro? Onze kok maakt voor u een heerlijk diner.  
Keuze uit een verrassingsmenu of een diner dat u zelf kunt 
samenstellen. Op onze website maakt u een keuze van vijf 
verschillende gerechten uit het ruime aanbod bij menu.

Arrangementen vergaderen
Naast de teambuilding activiteiten, is kookstudio Culinairro  
ook te huur voor bijvoorbeeld vergaderingen, presentaties, 
trainingen en brainstormsessies. Je verblijft er in een 
inspirerende ruimte, waar lunch, diner en/of workshops  
voor je worden verzorgd. 

Combineer teambuilding met culinair genieten
Je vindt kookstudio 

Culinairro in het prachtige 
bourgondische Eerde. Het 

is een fantastische plek 
voor iedereen die van 

culinair koken en eten 
houdt. Je kunt bij  

de kookstudio terecht voor 
een zeer gevarieerd 

aanbod aan workshops. Of 
je nu beginner of 

gevorderd bent, er is altijd 
een geschikte clinic!

Loopt het water jou  ook in de mond?  Neem vandaag nog  contact op en ontdek de  mogelijkheden!

De Horstjens 7, Eerde (Veghel)  |  06-24511200  | info@culinairro.nl  |  www.culinairro.nl

Thema workshops
Volg een algemene workshop of kies voor een workshop in een bepaald 
thema. Kom met een groep van minimaal 10 personen naar de kookstudio  
en de kok schotelt een mooi programma naar keuze voor.  

Mogelijkheden voor speciale workshops zijn:
• Asperges
• BBQ
• Indische keuken
• Italiaanse keuken

• Franse keuken
• Vegetarische keuken
• Sushi

Mogelijke arrangementen zijn:
 
Arrangement Petit
- 1 dagdeel zaalhuur (4 uur)
- Draadloos internet (wifi)
- Onbeperkt koffie en thee
- (Eventueel) lunch

Arrangement Grande
- 2 dagdelen zaalhuur (8 uur)
- Lunch inbegrepen
- Draadloos internet (wifi)
- Onbeperkt koffie en thee

Aanschuiven
Geen workshops volgen, maar wel lekker dineren bij Culinairro? Onze kok 
maakt voor u een heerlijk diner. Keuze uit een verrassingsmenu of een 
diner dat u zelf kunt samenstellen. Op onze website maakt u een keuze 
van 5 verschillende gerechten uit het ruime aanbod bij menu aanschuiven. 
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO
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VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

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

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11
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De Maashorst Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend in 
verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van onze 
adverteerders of online lezen op www.demaashorstbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is het 
magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

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

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

BERGHEM
Dorpshuis De Berchplaets 
Sportscentrum Berghem

Lijstenmakerij 'Aan 't Huis'

OSS
Eyewish

De Naaldhof
Hart for her

Jumbo Supermarkt
Lente Mare

Shoeby
Stof en Zo

DIEDEN
Maaspark Recreatie

ERP
Balletstudio Chantal

'T OVENTJE
Hondenschool Enzo

UDEN
Aude Sapere 

Fitland De Vrije Teugel Uden 
Stipkip

Hair by Liza
Sunny Solar systems

Van der Kieft Fysiotherapie
Brownies & Downies

VEGHEL
Restaurant Hertog Jan

ODILIAPEEL
Troostbloemen

HEESCH
Boetiek 24

Traiteur Plank
Shoeby

EERDE
Culinairro

Bij ons Aniek is een leuke  
en moderne kapsalon in het  

knusse Langenboom. 
 

In mijn salon staan gezelligheid  
en creativiteit centraal. Ik help  
je graag bij het uitzoeken van  
het ideale kapsel dat perfect  

bij je past en dat alles op  
zo duurzame wijze.

Aniek maak altijd gebruik van 
natuurlijke, duurzame producten 

En is milieubewust, daarom 
maakt ze gebruik van NATULIQUE, 

voor verzorging en styling.  
Kleuring zonder ammonia 

(98,02% natuurlijk).

Dat kan Bij ons Aniek!

Langenboomseweg 155, Langenboom (alleen op afspraak)  |  06 11 80 90 85  |  info@bijonsaniek.nl  |  www.bijonsaniek.nl

(98,02% natuurlijk).

Dat kan Bij ons Aniek!

Ook een gezond  
en modern kapsel?

3130



We hebben tegenwoordig een hele 
batterij aan devices… mobieltje, tablet, 
laptop, vaste pc. Dat is fijn, maar soms 
is het ook lastig. Want waar had je 
dat bestandje nou ontvangen? En dat 
telefoonnummer van die nieuwe klant, 
waar stond dat nu ook alweer? De helft 
van de mailtjes stuur je ook maar iedere 
keer naar jezelf door, anders weet je 
ze nooit meer terug te vinden. Is dit 
herkenbaar?

niet alleen vervelend, maar ook een enorme 
uitdaging als net dát device kwijt raakt of stuk 
gaat.”

“Speciaal voor ondernemers hebben we een 
pakket samengesteld:  ‘Altijd veilig in bedrijf’. 
Dit is inclusief gehoste e-mail, agenda en 
contacten. Hierdoor delen al je devices die 
gegevens automatisch. Plus ze zijn beschermd 
via onze antivirus en firewall. Plus we zorgen 
voor een dagelijkse back-up. Plús één uur 
per jaar ondersteunen onze IT-experts bij het 
onderhoud van je pc of laptop.”

Marcel Martens van M • IT Services: “Zzp’ers 
en MKB-ondernemers zijn tegenwoordig aardig 
mobiel. Het werk gaat ook altijd door… thuis, 
onderweg, op kantoor, bij de klant. Dankzij 
internet en wifi zijn we behoorlijk flexibel. Dat 
werkt ook wel zo fijn, als we tenminste bij al 
onze gegevens en bestanden kunnen. Toch 
is dat opvallend vaak niet zo. Veel devices 
‘praten’ niet automatisch met elkaar. Mailtjes, 
contactgegevens en je agenda-afspraken 
staan te vaak maar op één apparaat. Dat is 

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

Praten jouw 
mobiel en 
pc al met 
elkaar?

Marcel Martens

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

11173 MIT Advertorials v4.indd   5 04-10-17   15:00

Schoonstraat 24, Heesch
0412-450440

www.boetiek24.nl
 boetiek24

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

HEMA

JUMBO

BOETIEK 24

DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE 
KOMT VOLOP BINNEN!

BENIEUWD? NEEM ALVAST EEN KIJKJE OP WWW.BOETIEK24.NL

Je bent van harte welkom in onze winkel aan de Schoonstraat 24 in Heesch.
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DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Sigarenmagazijn Verbakel  |  Bolkenplein 2, Veghel  |  0413-366292

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

Sigarenmagazijn   
         Verbakel

Ro
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ijk

Nijverheidsstraat 1, Uden  |  0413 -290386  |  info@sunnysolarsystems.nl  |  www.sunnysolarsystems.nl

“Ik ga heel ouderwets nog met pen en papier naar de mensen 
thuis toe voor het eerste gesprek”, vertelt Richard enthousiast. 
“Ook bij alle volgende stappen die worden ondernomen, ben 
ik de centrale contactpersoon. Ik ben overal bij aanwezig, 
zodat klanten altijd een vertrouwd gezicht zien en weten bij 
wie ze moeten zijn als er iets is.”

Persoonlijk advies op maat  Het begint allemaal met 
een gratis, vrijblijvend adviesgesprek. “Daarbij geef ik aan of 
uw woning bijvoorbeeld wel geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen. Zo ja, dan kan ik een offerte opstellen en 
inzichtelijk maken op welke termijn  
u uw investering terugverdient.”

Kwaliteitsproducten  Sunny Solar Systems beschikt over 
een breed assortiment aan zonnepanelen. “Ieder dak is 
immers anders. Al onze producten zijn van Europese makelij. 
We bieden twee kwaliteiten, met garanties tussen de 15 en 35 
jaar op zowel product als vermogen.”

Compleet ontzorgd  “We nemen van a tot z alles uit 
handen, zelfs het terugvragen van de btw wordt voor u 
geregeld. De installatie van de zonnepanelen gebeurt door 
vakmensen met wie ik al jaren samenwerk. Ook voor reparatie 

Kies jij ook voor de 
     energie van de toekomst?
Al 8 jaar houdt Richard van Roozendaal zich bezig met zonnepanelen. Hij kiest bewust 
voor een persoonlijke benadering, waarbij de wensen van de klant centraal staan.

en onderhoud kunt u bij ons terecht, zodat uw zonnepanelen 
ook in de toekomst een optimaal rendement opleveren.”

Verzekerd van kwaliteit en garantie
Ook fijn: Sunny Solar Systems is aangesloten  
bij de Stichting Garantiefonds Zonne Energie. “Dit geeft u als 
klant de zekerheid dat niet alleen uw aanbetaling gedekt is, 
maar dat ook de garanties die ik geef, gewaarborgd zijn.”
Ook het plaatsen van een zonneboiler en een warmtepomp 
behoort tot de mogelijkheden. 
Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn? 
Maak dan nu een afspraak voor een adviesgesprek! 

BRUISENDE/ZAKEN

Help ons Samen Varen
Donaties zijn meer dan welkom op onze rekening: 

IBAN NL90 INGB 0007716011

Stichting Samen Varen organiseert jaarlijks een geheel 
verzorgde vaarverwenweek voor vrouwen met of herstellend 
van borstkanker en in een fi nancieel moeilijke situatie. Een 
week lang je zorgen opzij, ontspannen en verwend worden. 
Genieten van lekker eten, schoonheidsbehandelingen, 
zanglessen en diverse creatieve workshops, samen met 
lotgenoten en omringd door een team van deskundige 
vrijwilligers, waaronder ook verpleegkundigen en een arts. 
Niks moet, alles mag. De Samen Varen-reis is uniek! 

info@samen-varen.nl  |  06-43956812
www.samen-varen.nl  |  Volg ons op FB
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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

In ons assortiment vind je de mooiste tuinhuisjes, tuinhuizen met veranda, 
buitenkamers, veranda’s, garages en carports etc. Alles op maat  
gemaakt en vakkundig geplaatst door eigen monteurs. Wil je meer  
inspiratie opdoen? Kom dan naar onze showroom, wij helpen je graag  
verder. Deze geeft een prima indruk van de hedendaagse mogelijkheden 
op het gebied van sfeer, duurzaamheid en functionaliteit. Wij luisteren, 
geven je persoonlijk advies en zoeken samen met je naar het optimale 
ontwerp dat geheel is afgestemd op jouw wensen. 

Kom gewoon eens vrijblijvend ideeën opdoen, de koffie staat klaar. 
We staan open voor al je 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 het hele jaar door buiten te kunnen genieten! 
Ben je op zoek naar een tuinhuis, veranda, buitenkamer of 
schuurtje dat zich onderscheidt in stijl, vormgeving en een  
meer dan uitstekende prijs/kwaliteit verhouding? 
Denk dan eens aan Jan de Boer Tuinhuizen!

Lekker 
buitenzijn!

Geniet van het buitenleven

Eigen vakmensen

Verse koffie in 
onze showroom

Jan de Boer_Bruist_Sep19.indd   Alle pagina's 15-08-19   13:17
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Sportzorg Cilia van de Camp  |  Het Reut 313, Berghem  |  06-23784761 
info@sportzorgciliavandecamp.nl  |  www.sportzorgciliavandecamp.nl

Als bedrijf wil je 
toch ook gezonde 

werknemers?

BEL
voor meer info 

of een afspraak

06-23784761

voor bedrijven, particulieren en sportclubs

LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen

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

Wacht  
niet langer  HET BIER  
staat al  
koud!

Kom heerlijk genieten!
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‘t dorp 57d, Heeschshoeby.nl

kleur &  
prints
kleur &
prints
kleur &  
prints

#alleaandacht voor  

Heb je sleutels nodig? 
Van huis- tot fietssleutels. In de meeste gevallen is 
binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.

Heuvel 20K, Oss  |  0412-643062

Heb je Heb je sleutels nodig?
Van huis- tot fietssleutels. 
binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.
Van huis- tot fietssleutels. 
binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.

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

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

ipl ontharenOssOss

Wil je van ongewenste haren op 
verschillende plekken af of heb je last  
van overbeharing? Dan ben je bij Pulzzz  
op het juiste adres!
Voor de prijs hoef je het niet te laten!

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

OssOss

Definitief ontharen voor de beste prijs?

Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST



Als je goede dorst en flinke 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

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!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

koffie

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

Bent je het zat!
Wassen en strijken?

JB Laundry Services 

IK NIET!
Ik doe het graag 

voor je. Bel:
06-40245998

SERVICE  
staat bij 

 mij op één



Poes
Zo heette ze. Gewoon Poes. Een zwerfkat 
had haar in de stal geboren laten worden. 
Een week later lag moederpoes dood langs de 
weg. Kleine rode Poes heb ik met een fl esje 
grootgebracht. En natuurlijk kon ik haar toen 
niet meer wegdoen! Zo lief, zo aanhalig en 
spinnen dat ze kon! Kleine dondersteen, 
hing in de gordijnen, klom in de bank.  

Liet zich door mijn driejarige dochter ondersteboven 
meedragen en door haar grote zus aankleden en in het 
poppenbed leggen. Een keer was ze een paar dagen zoek: 
gelukkig kwam ze terug. Een paar weken later toonde ze vol 
trots haar drie jonkies, die ze in de mand tussen de schone 
was had gelegd! Later werd ze erg ziek: een ontstoken 
baarmoeder en eierstokken. De risicovolle operatie ging 
gelukkig goed en Poes herstelde. Ze lag bij mijn dochters 
op het bureau tijdens het studeren en bij mij over mijn 
toetsenbord als ik moest werken. Ze is twee keer mee 
verhuisd, zag andere huisdieren komen en gaan en zag de 
meiden het huis uit gaan. Bijna 19 jaar werd ze. Gelukkig is 
ze maar even ziek geweest en rustig ingeslapen. Ik mis haar 
erg. Iedere keer als ik het urntje zie staan, denk ik aan haar.

COLUMN/MAJESTA

Hockeyweg 4, Uden  |  0413 - 262 914
info@dierencrematorium-maashorst.nl
www.dierencrematorium-maashorst.nl

Complete outfit
Fashion Enzo verkoopt stijlvolle dameskleding voor jong 
en oud. “Ik zou de collectie vooral omschrijven als 
eigentijds met een pure vrouwelijke look. Ook leuke, 
trendy broeken geschikt voor dames van alle leeftijden, 
zijn hier te vinden. Riemen, tassen en portemonnees 
maken je outfit compleet.”  

De zoektocht
Marianne reist heel Europa af op zoek naar unieke 
kledingstukken. “Ik ben bewust merkonafhankelijk. Het is 
een uitdaging om items te vinden die je niet snel ergens 

Stijlvolle dameskleding
Marianne Groffen had altijd al de wens om een 
kledingwinkel te beginnen, Fashion Enzo heeft nu 
een webshop met bijbehorende showroom in de 
Luitstraat in Uden.

anders zult aantreffen. En dat ook nog eens voor 
een scherpe prijs. Het is heerlijk als dat weer is 
gelukt!”

Persoonlijke touch
Heb je hulp nodig bij het uitzoeken van een leuke 
outfit? Marianne helpt je hier maar al te graag bij. 

Tip: Op afspraak behoren ook  besloten party’s  
met vriendinnen tot de mogelijkheden, inclusief  
hapje en drankje.

en meer!
SAMEN GAAN WE OP ZOEK  
NAAR DE PERFECTE OUTFIT!

Kom langs  
en laat je 
verrassen!

Luitstraat 30, Uden  |  Scheibaan 11B, Oisterwijk  |  06-21281831  |  www.fashion-enzo.nl
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DOE INSPIRATIE OP
Hoe ziet jouw ideale droom-
bruiloft eruit? En die van je 

partner? Neem de tijd om dit los 
van elkaar te bedenken en op te 

schrijven. Nu alle opties nog 
open zijn, heb je alle vrijheid om 
te bedenken wat jij nu écht wilt 
voor je bruiloft. Dit is de tijd om 

inspiratie op te doen. 

EEN TROUWPLAN MAKEN
Nadat je inspiratie hebt 

verzameld, kun je een trouwplan 
gaan maken. Bedenk in welk

Een                    plannen?
             Zo begin je!

Ga jij trouwen met jouw 
grote liefde? Het plannen 

van een bruiloft is een 
uitdagende klus. Begin 

daarom ruim op tijd met 
de voorbereidingen.

Hoe je begint?
Wij geven tips!

bruiloft

MAAK JULLIE 
SPECIALE DAG 
ONVERGETELIJK 

BRUISENDE/TIPS

Een                    plannen?
             Zo begin je!

DE DAGPLANNING
Nadat je de voorbereiding duidelijk voor ogen hebt, is het tijd voor 
de laatste stap in het plannen van je bruiloft: een uitgebreide dag -
planning maken. Neem hier iedereen in op die een bijdrage levert 
aan de grote dag. Zo weet iedereen precies wat hij of zij moet doen. 

GENIET!
Eigenlijk is er nog één allerlaatste stap: vergeet niet om op de grote 
dag met volle teugen te genieten! Maak er een dag van waar je de 
rest van je leven met plezier aan terugdenkt. Met deze tips moet 
dat zeker lukken. 

bruiloft
seizoen jullie willen trouwen, wat de sfeer gaat zijn, 
op welk moment van de dag jullie de ceremonie 
willen houden en welke onderdelen écht niet mogen 
ontbreken op deze speciale dag. 

HET BRUILOFTSBUDGET
Ook aan het minst leuke onderdeel van trouwen 
moet worden gedacht: het budget. Wat willen en 
kunnen jullie uitgeven? Dit is ook een goed moment 
om prioriteiten te stellen en het budget hierover te 
verdelen. Daarna kun je altijd nog kijken wat er 
aan budget over is om de bruiloft nóg 
onvergetelijker te maken. 

KIES DE JUISTE LEVERANCIERS
Met de juiste mensen wordt je bruiloft een groot 
succes. Met een goede weddingplanner zorg je ervoor 
dat de organisatie van je bruiloft stressvrij verloopt en 
alles tot in de puntjes is verzorgd. Denk ook aan een 
goede trouwfotograaf, videograaf en bloemist. En 
weet je al waar je de jurk en zijn pak gaat kopen?

EEN PLANNING MAKEN
Nu je in grote lijnen weet wat er allemaal moet 
gebeuren, kan het echte plannen beginnen. Wanneer 
moet alles geregeld zijn? Met de juiste planning 
zorg je dat de voorbereidingen goed verlopen.  
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Ceciliastraat 1, Zijtaart (Veghel)
0413-352203 

 info@defietsenwinkelzijtaart.nl  
www.defietsenwinkelzijtaart.nl

Peter en Mirjan van Gorkum

Onze fietsenwinkel 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 twee jaar op rij 
‘fietsenwinkel van het jaar’ 

geworden.

We vinden het heel belangrijk dat we mensen kunnen helpen van jong tot  
oud. De kinderfietsen zijn heel belangrijk. We beginnen al rond de 2,5 jaar  
met leren fietsen. Dat moet ook veilig gaan en we vinden het ook leuk als  
het een mooi model is. Voor jongens en meisjes hebben we Loekie en  
Sparta young in de winkel. Het assortiment is ruim en voor ieder wat wils. 
Loopfietsen, stepjes zijn ook te bezichtigen. 

Kom langs en  
MAAK EEN PROEFRIT

we hebben vast  
een fiets voor jou

Wat is er mooier dan een kind blij maken met een stoere of een prachtige fiets? 

Alweer een tevreden klant!  

Op zoek naar een
stoere kinderfiets?
 Wij helpen je graag met de juiste keuze.

E-BIKES

GEBRUIKTE FIETSEN

VERHUURFIETSEN

KINDERFIETSEN

STADS & TOURFIETSEN

REPARATIE

Een klein beetje hulp in de goede richting zou dan toch fi jn zijn. Want waarom 
wordt het ene type snel dik en blijft de ander mager? Valt bij de ene een glas wijn 
goed en geeft het de ander migraine? De liefhebber vindt rauwkost een gezonde 
bezigheid en anderen zien het als konijnenvoer. Je bent voor - of fel tegenstander 
van vlees. Stress levert bij sommigen een burn-out op en anderen kunnen niet 
zonder en komen juist tot leven. Hoe kan dit zo verschillen?
Samen met jou ga ik tijdens ons eerste gesprek bekijken tot welke type jij behoort. 
Welke voeding is goed voor je en waarom? Is elk type gevoelig voor eventuele 
kwalen? Welke leefregels moet je volgen om dit te voorkomen? Dit doen we door 
middel van praktische aanwijzingen, voedingsadviezen en inzicht in wat voeding 
met je energie kan doen! Samen maken wij een herstelplan, zodat jij straks 
geneeskrachtige voeding kunt kopen en koken.

WAAROM JE AAN HIGH INTENSITY 
INTERVAL TRAINING (HIIT)* MOET DOEN?

1 Het is een BOOST voor je stofwisseling
2 Je verbrandt VEEL calorieën 
3 Het is een ideale training voor je HART & CARDIO
4 HIIT is voor IEDER NIVEAU 
5 Je verbrandt meer VET in minder tijd 

Hier kunnen geen smoezen tegen 
op, schrijf je in voor een proefl es!
* 30 minuten training

De vakantie is vaak een tijd om op te laden en tot rust te komen, een 
gevoel dat je na je vakantie graag wil vast houden. Vaak is dit in de praktijk 
toch net iets anders. Je hebt je na de vakantie voorgenomen om beter voor 
jezelf te zorgen, op je gewicht te letten en gezonder te gaan eten.

Duiker 42, Oss  |  06-20200627  |  lindyvanlijssel@gmail.com  |  www.lindyvanlijssel.nl

Voor velen van ons is 
de vakantie voorbij

 in minder tijd 

IEDERE
MAANDAG 
OM 19.30 
UUR IN 

NULAND
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Deze bijzondere massage is gericht op de wervelkolom welke wordt gezien als je 
levensboom. Steeds vaker komt het voor dat we onze buigzaamheid kwijt zijn. Dit hoeft 
niet altijd fysiek te zijn, dat kan het wel worden. In de wervelkolom komen zenuwen 
samen, deze staan in verbinding met de rest van het lichaam. Als de energie goed kan 
stromen door de wervelkolom werkt dat door. Door stress en andere oorzaken kan er veel 
spanning, pijn en moeheid zijn opgebouwd in de wervelkolom. Daarom is het zo 
belangrijk dat we leren met de stroom van het leven mee te gaan en bewust in het leven 
te staan. Zodat ons zelfgenezend vermogen in beweging blijft.  

De massage bestaat uit een combinatie van verschillende 
technieken die afkomstig zijn uit Thailand, Vietnam en India.  
Doel is dat de natuurlijke lichaamsenergie weer lekker gaat 
stromen. Buiten dat dit een heerlijk ontspannen gevoel geeft,  
kan het bijdragen aan een betere mentale conditie als ook 
verlichting en helderheid geven bij emotionele pijnen. 

Bij de Chi-Wit-massage gaat het om een massage 
van de rug en de achterkant van de benen. Vanaf 
september 2019 is deze online te boeken via de 
website www.lentemare.nl/reserveren. Uiteraard 
kunt u ook bellen of appen met 06-81667518 voor 
een afspraak.

Op de hoogte blijven?  
Lente Mare is te volgen op Facebook, Twitter en Instagram.  
Kom het ervaren! #krachtdoorzacht #passievoormasseren

Naast de intuïtieve (ontspannings) massage (30 min, 45 min, 60 min), 
nek/schouder/stoel-massage, massage in zijligging en de Thaise 
Voetmassage, worden de diensten bij Lente Mare uitgebreid met de 
Chi-Wit-massage (spreek uit sjie-wiet).

Vanaf september NIEUW bij Lente Mare:  

Chi-Wit-massage

Abraham Kuijperstraat 7, Oss  
06 - 81667518  

lentemare@icloud.com    

www.lentemare.nl

INTUÏTIEVE MASSAGE 

SCHOUDER/NEK 

THAISE VOETMASSAGE

CHI-WIT-MASSAGE

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.

verlichting en helderheid geven bij emotionele pijnen. 

TIP!
Maak online 

een afspraak!

 “Digitale id-dragers als druppels en pasjes vervangen de traditionele sleutels”, 
vertelt Patrick Wolthuis. “Dat voorkomt heel veel tijdrovend gedoe omtrent 
beheer, diefstal en verlies van sleutels.” Specifiek in sportscholen en hotels 
worden toegangssystemen veelvuldig toegepast.

Inzicht en controle
“Het mooie is dat je veel meer controle hebt op en inzicht krijgt in wie het 
gebouw in en uit gaat. Je kunt bij een elektronisch systeem bijvoorbeeld 
aangeven welke telefoonnummers gerechtigd zijn om het pand te betreden, 
zodat ze met een simpel belletje vanaf hun smartphone naar een bepaald 
nummer, naar binnen kunnen. Of je koppelt het systeem aan camerabewaking 
en regelt dat een auto automatisch toegang krijgt, wanneer een specifiek 
kenteken wordt herkend. Je kunt zelfs instellen op welke tijdstippen mensen al 
dan niet naar binnen mogen. Op die manier kun je bijna alles afdekken.” 

Bij zowel grotere als kleinere organisaties is veiligheid een 
prioriteit. Om zowel personeel als producten zo goed mogelijk te 
beschermen en risico’s te beperken, is het wellicht verstandig om 
toegangscontrole in te voeren.

NIEUWSGIERIG? 
Maak dan nu een 
afspraak en bel 
0412-795222

Staringstraat 235, Oss
  0412-79 52 22 

info@wboss.nl  |  www.wboss.nl

Wij zijn gevestigd te Oss en richten 
ons op particulier én bedrijf!

Door ons ruime aanbod kunnen wij 
voor IEDERE situatie een passende 

oplossing bieden!

Wij hebben ons toegelegd  
op de verkoop, montage en 

onderhoud van:
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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Hooggevoeligheid 
        een last of kracht?

Informatieavond over hooggevoeligheid
woensdagavond 18 september 2019 

Als therapeut maar ook als ervaringsdeskundige geef ik ondersteuning  
in de volgende thema’s bij hooggevoeligheid:
• Hoe bescherm je jezelf tegen overprikkeling met een gevoelig zenuwstelsel? 
•  Wat zijn de valkuilen (last), wat zijn juist de kwaliteiten en talenten (kracht)?
• Stresssignalen herkennen. 
• Valkuilen voorkomen en rust creëren. 

Herken je dit:
• Het is moeilijk om nee te zeggen en grenzen te stellen. 
• Je pakt voortdurend alles op in je omgeving, wat mensen om je heen doen,  
 zeggen en/of voelen.
• Je raakt geïrriteerd wanneer er teveel ‘input’ is zoals geluid, licht, emoties e.d..
• Je hebt de neiging het anderen naar de zin te maken, jezelf weg te cijferen.
• Je bent snel moe na contact met anderen in het algemeen of met  
 specifieke personen.

Wil je graag:
• Je grenzen goed bewaken.
• Voldoende je eigen ruimte in kunnen nemen.
• Meer energie en rust.
• Je talent inzetten, de kracht en het plezier daarvan ervaren
• … nog zoveel meer!

Je bent uniek en de wereld heeft je daarin nodig  
om de intensiteit en vreugde te kunnen delen.

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  |  Frontstraat 4b, Uden  |  Terrein E27 Lichtfabriek
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.

 

Huidverzorging op maat

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

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

Nu ook fit20 vestiging in Uden

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

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

Fit in 20 minuten per week! 

Diverse ballondecoraties op maat!
Ballonartiest, Verhuur en Entertainment

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

springkussens voorzien van certificaten en valmatten.

Diverse ballondecoraties op maat!
Ballonartiest, Verhuur en Entertainment

06-39816673  |  typischjorisevents@outlook.com
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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 koffie 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

Ik ben Amanda van Dulken, 
pedagoog, autisme-specialist  
en sinds januari 2017 
gecertificeerd Rots & Water trainer. 

Ik ben Amanda van Dulken, 
pedagoog, autisme-specialist 
en sinds januari 2017 
gecertificeerd Rots & Water trainer. 

HULP NODIG?

Bel me op

06-33217891

Wanneer Rots en Water inzetten?
• Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen
• Mijn kind pest of wordt gepest
• Mijn kind komt vaak in conflictsituaties
• Mijn kind heeft moeite met samenwerken en/of 

communiceren
• Mijn kind heeft weinig zelfbeheersing/wordt snel boos

Effectief bewezen methode tegen pesten!  
Kinderen die de Rots en Water training hebben  
gevolgd komen er altijd sterker uit!

Kosten: 8 lessen van een uur voor € 149,-.  
De training start bij minimaal 6 aanmeldingen.  
Locatie: Yoshida Sports in Uden.

Voor meer informatie en inschrijven:  
www.variavia.nl/rots-en-water of bel: 06-33217891.

Rots & Water training:  

Sociale weerbaarheid! 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

  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!

  0412-48 05 52
info@inderoos-bloemcadeau.nl  |  www.inderoos-bloemcadeau.

Na de herfstvakantie start een training voor kinderen tussen 5 - 8 jaar!
Meerdere kennismakingslessen in oktober!



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 thuis voelt? Waar kinderen plezier beleven en zich kunnen 
ontwikkelen? De medewerkers van Villa XXS in Uden maken van elke 
dag een nieuwe belevenis.

BSO XXS 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.

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

XXS
BRUISENDE/ZAKEN

Bel  voor meer  

informatie of  

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

Hyundai Private Lease
Met Hyundai Private Lease kun je heel eenvoudig als particulier een nieuwe Hyundai leasen, voor een 
aantrekkelijk vast bedrag per maand en zonder investering vooraf. Je hebt geen omkijken meer naar 
onderhoud, reparaties, banden, wegenbelasting en verzekering. Met Hyundai Private Lease wordt alles 
tot in de puntjes voor je geregeld, zonder verborgen kosten. Alleen de brandstofkosten zijn voor jou.  
Dus laat je informeren bij Hyundai Van der Heijden in Uden. Wij helpen je graag verder!

Zorgeloos rijden vanaf € 279,- per maand.

De voordelen van
Hyundai Private Lease
• Rijden in een  

nieuwe Hyundai
• Aantrekkelijk vast  

bedrag per maand
• Pechhulp in binnen- 

land en Europa
• Inclusief verzekering  

en reparatie
• Geen verborgen  

kosten
• Vervanging van  

de banden
• Schadeherstel  

en onderhoud

Hyundai Private Lease

Pechhulp in binnen-

Inclusief verzekering 

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

Kennis vormt ingang
Voor iedereen geldt dat kennis over jezelf de ingang vormt om 
dingen effectief en dus ook duurzaam te verwerken, te verbeteren 
of te veranderen. Wie niet weet hoe het zit en hoe het werkt, die 
doet meestal maar wat in de hoop dat het goed komt. 

Blijvend anders is er niet alleen voor particulieren!
Is er op je afdeling of binnen je team sprake van een toename van 
psychische klachten als gevolg van problemen met collega’s, met 
de werksituatie of in de privésfeer? Raken medewerkers gestrest 
en/of is er zelfs sprake van dreigend verzuim? 

Worstelen medewerkers met gevoelens en emoties en hebben zij 
meer handvatten nodig om daar op een constructieve wijze mee 
om te gaan? Kan de communicatie tussen jou en je medewerkers 
of tussen de medewerkers onderling verbeterd worden? 

De Kennisshop
Dan kan De Kennisshop van Blijvend anders mogelijk uitkomst 
bieden en de juiste tools en kennis aanbieden om hier wat 
aan te doen! Een dag vol met kennis en inzichten overdracht. 
Kennis en inzichten dusdanig gebracht dat aan het eind van de 
dag iedereen weet hoe het zit en hoe het werkt. En dan hebben 
we het over denken, emoties, gevoelens, de invloed vanuit 
het verleden, bewustzijn en omstandigheden. Hoe werken die 
samen, hoe bepalen die samen houding en gedrag. Tegelijkertijd 
krijgt iedereen de juiste tools om die kennis en inzichten toe 

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

te gaan passen voor zichzelf én ten goede van 
duurzame inzetbaarheid en ter verbetering van 
de onderlinge verstandhoudingen. Er is niets zo 
belangrijk op de werkvloer als een aangename 
werksfeer. Om dat te bewerkstelligen is het 
essentieel dat werknemers goed in hun vel zitten en 
dat de onderlinge verhoudingen in harmonie zijn. 

Blijvend anders!
Voor duurzame veranderingen in je houding en gedrag

We leveren hierin altijd maatwerk, zodat 
De Kennisshop precies aansluit op dát wat 
nodig is.

Benieuwd of ze ook iets voor jou kunnen betekenen? 
Neem dan zeker eens contact op of kijk op  
de website voor meer informatie.
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Lijstenmakerij ‘Aan ‘t huis’  |  Zicht 8, Berghem  |  06-24702128  
info@lijstenmakerthuis.nl en info@portrettekeningen.nl              
www.lijstenmakerthuis.nl en www.portrettekeningen.nl

Lijstenmakerij Berghem 
Voor een prachtige lijst of schilderij op maat!

Twee ambachten gaan bij ons hand in hand!

Geselecteerd voor de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum van 15 juli-15 september! 

Lijstenmaker

& Portretschilder




