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Met passie voor groen

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.

WE HOUDEN PAS OP ALS DE
KLANT HELEMAAL TEVREDEN IS

“Ik heb twee vaste mannen die al zeventien 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 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.”
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!”

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

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
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Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Like ons op Facebook.com/demaashorstbruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl
of bel 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De
Maashorst Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van
deze uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend
of aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij
van glossy magazines die 38 verschillende edities uitgeeft in
Nederland, België en Spanje.
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Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

RIJK VAN NIJMEGEN
BERGHEM

DE MAASHORST
LAND VAN CUIJK
ZEELAND

Inhoud

ROSMALEN
UDEN
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl
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Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers,
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Lea en Marcel Bossers
Wist je trouwens
datmeer
wij nog
meer magazines
uitgeven
Wist je trouwens
dat wij nog
magazines
uitgeven in
jouw regio?
Zo hebbeninwe
ookregio?
Rosmalen
Bruistwe
en ook
Land
van CuijkBruist
Bruist.
jouw
Zo hebben
Rosmalen
en
Land van Cuijk Bruist.

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.
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Meubels voor elk interieur
Of je nu op zoek bent naar
een enkel meubelstuk of je
complete woning in wilt laten
richten, bij Jos Vissers
Meubelen in Mill slaag je
gegarandeerd. “Wij verkopen
meubels in alle mogelijke
stijlen en hebben volop keuze
voor elk budget”, aldus
eigenaar Jos Vissers.

BRUISENDE/ZAKEN

‘Bij ons vind je
altijd wel iets dat
bij je past’

Jos Vissers Meubelen is al ruim 22 jaar een begrip in Mill en
omstreken. “Wij staan voor kwaliteit en dat weten de mensen
te waarderen.” De keuze is bovendien enorm. “Wij bieden
tweeduizend vierkante meter gevuld met een breed
assortiment aan meubilair. Van relaxfauteuils tot tafels, van
hoekbanken tot kasten en van meubels op maat tot bedden. In
feite verkopen we een compleet woonprogramma, alleen voor
de stoffering moet je ergens anders zijn.”

Service & garantie
Bij verkopen alleen houdt het bij Jos Vissers Meubelen in Mill
niet op. “Zo kunnen wij langskomen voor een volledig
vrijblijvend thuisadvies, maar ook bezorgen en installeren wij
uw aankoop met veel plezier. Service staat bij ons zeer hoog in
het vaandel, net als het geven van goede garantie en een
eerlijk advies. Wij zijn pas tevreden als de klant tevreden is.”

Uit voorraad leverbaar
Het merendeel van het assortiment is bij Jos Vissers Meubelen
direct uit voorraad leverbaar. Zo ook vele sta-op stoelen, in
zowel stof als leer. “Bij ons dus geen lange levertijden, maar
snel schakelen, precies waar men tegenwoordig behoefte aan
heeft. Soms hebben mensen simpelweg geen tijd om lang op
een meubelstuk te wachten. Zo verkopen wij bijvoorbeeld ook
in hoogte verstelbare bedden, die veel worden gebruikt als
iemand verzorging nodig heeft. Daar wil je natuurlijk niet
weken op hoeven wachten. Vandaar dat wij zoveel mogelijk
direct uit voorraad leveren.

Benieuwd naar wat wij allemaal te bieden hebben?
Loop eens binnen of maak een afspraak (eventueel na
sluitingstijd). De koffie staat klaar!”
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Eigenaar: Jos Vissers
Schoolstraat 26A, Mill
0485-470460
www.josvissersmeubelenmill.nl
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SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje A B C
van Scheldebrouwerij heeft een complex H I
J
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het O P Q
herinnert je aan smaken zoals Haagse V W X
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-
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Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
n
e
r
e
m
o
z
a
n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
zijn van deze leuke actie! Of
t.nl.
ruis
ndb
naar prijsvraag@nederla
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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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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DITJES/DATJES

NIEUW bij Lente Mare Massage!

JUDITH VAN LENT

Lente Mare

is een plek waar je tot rust
komt en daardoor juist weer
energie krijgt.
Dit is afhankelijk van wat jij op
dat moment nodig hebt. Doordat
de Intuïtieve Massage gegeven
wordt in zachtheid en met warme
oliën zal je optimaal ontspannen
in de knusse ruimte gevuld met
rustige muziek en kleurrijk licht.
Je voelt je als herboren.
INTUÏTIEVE MASSAGE
THAISE VOETMASSAGE
CHI-WIT-MASSAGE
JAPANS GEZICHTSMASSAGE

Abraham Kuijperstraat 7, Oss
06 - 81667518
lentemare@icloud.com

MERIDIAANMASSAGE
Binnen de traditionele Chinese geneeskunde gelooft men dat Chi
(levensenergie) door je lichaam stroomt om zo je organen van energie
te voorzien. Deze energie wordt getransporteerd via twaalf hoofdmeridianen (energiebanen).
Hoewel elke meridiaan is gekoppeld aan een
specifiek orgaan, reikt de functie van een
meridiaan verder dan alleen het betreffende
orgaan. Meridianen hebben zowel een fysieke
als psychische kant. Als er blokkades ontstaan
kan de energie (Chi) niet vrij stromen en dat kan
uiteindelijk lichamelijke en/of psychische
klachten geven.
De Meridiaanmassage is een ontspannende
lichaamsmassage met veelal zachte strijkingen
gericht op de loop van de meridianen
(energiebanen). Deze massage zorgt voor een
holistische, diepe ontspanning, werkt tegen
stress en activeert de zelfherstellende krachten
van het lichaam. De kracht van de
Meridiaanmassage ligt op het gebied van
preventie, het is geen therapeutische massage,
maar een ontspannende, preventieve massage
die de doorstroming van de meridianen kan
stimuleren en ondersteunen. Het doel van de
massage is om het gehele lichaam weer in
balans te brengen en zo de energie weer vrij
door het lichaam te laten stromen.

21 september luidt officieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.

Lente Mare heet je van harte welkom!

www.lentemare.nl
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De leukste speeltuin voor
Fijn om te sporten in een club waar jij je thuis voelt. Dat kan bij Madonna’s
Fitness voor Vrouwen. Hier kun je sporten in een gezellige, ongedwongen sfeer
en voel je je gegarandeerd gehoord, gezien en begrepen. “Wij kennen al onze
leden bij naam”, vertelt Elly Smits. “En we weten precies wat jij als vrouw nodig
hebt om je doelen te bereiken.”
“Circuittraining vormt de kern van ons aanbod. Wij
stellen je in staat om heel doelgericht en functioneel
te trainen. Door continu te varieren in materialen en
bewegingsvormen blijft het leuk en afwisselend. Zo
houd je het sporten makkelijk vol, ook als je vanuit
jezelf eigenlijk niet zo sportminded bent.”
COMPLEET AANBOD
“Naast de circuittraining bieden we tevens allerlei
andere lessen aan, o.a. bootcamp, yoga en pilates, en
een Nia-workout op muziek. Als het weer het toelaat,
kan er ook buiten worden gesport. Bij alles staat
plezier voorop. Wil je serieus aan de slag met afvallen
dan hebben we een voedingsprogramma waarmee je
leert blijvend gezond te eten op een manier die
geheel aansluit bij jouw leefstijl. Voor alles geldt dat
we kijken naar de persoon die we voor ons hebben.
Heb je een blessure of andere
gezondheidsproblemen? Wij kijken naar wat er wél
kan, vaak is er meer mogelijk dan je denkt.”

vrouwen

BRUISENDE/TOPPER

ALTIJD PROFESSIONELE AANDACHT
“Er is altijd een professionele coach aanwezig voor
persoonlijke aandacht en begeleiding. Of om je net het zetje
in de rug te geven dat je nodig hebt. We gebruiken een
volgsysteem waardoor we je bijvoorbeeld vlak voor een
training een reminder kunnen sturen. Of we bellen je op als je
lang niet bent geweest. We investeren continu in onze leden.”
VEILIG EN CORONA-PROOF
Het sporten gebeurt bij Madonna’s corona-proof. “Wij
hanteren het vastgestelde protocol. Zo wordt er op afspraak
gesport. De groepen zijn bovendien klein, waardoor er
voldoende afstand kan worden gehouden. En natuurlijk
hebben we passende hygiëne-maatregelen genomen.”
Kom vooral eens kennismaken met Madonna’s!

‘BIJ MADONNA’S
WORDT JE
GEHOORD, GEZIEN
EN BEGREPEN’

Madonna’s | Hoogstraat 27, Veghel | 0413 724 910 | info@madonnas.nl | www.madonnas.nl
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BRUISENDE/TOPPER
In 2019 opende Juvenalis Sport Boutique
de deuren aan de Rembrandtlaan in
Veghel. De club is lid van de Vereniging
Exclusieve Sportclubs. Dat geeft wel
aan dat je echt iets bijzonders kunt
verwachten. “Wij zijn een boutique-club,
ook voor mensen die zich niet thuis voelen
in een ‘gewone’ sportschool, op hun plek
zijn,” vertelt Hans Hooijdonk.

Een gezond lichaam in
slechts 35 minuten
Samen zorgen we ervoor dat je dit ook daadwerkelijk
“We werken met de Milon Cirkel, waarbij je in slechts
bereikt.”
35 minuten een complete training doorloopt. Je
trainingsprogramma wordt samen met je coach per
EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
toestel ingesteld op jouw persoon. Daardoor haal je
“Wij gaan voor een gezonde geest in een gezond lichaam.
het maximale uit je training. Een efficiënte, betaalbare
We kijken daarbij naar jouw specifieke behoefte. Onze
vorm van personal training. Snel, veilig en
voedingsconsulenten helpen je om een voedingspatroon
supereffectief. Daardoor kunnen wij de effectiviteit
te ontwikkelen dat bij jou past. Met een uitgebreide
garanderen.” Daarnaast is er een functioneel
bodyscan meten we jouw lichaamssamenstelling
trainingscircuit Cross-Je-Fit, bestaande uit losse
waardoor we je optimaal kunnen
oefeningen - gebruik makend van
adviseren.”
een variatie aan materialen
‘SNEL, VEILIG EN
- waarmee je alle fysieke
SUPEREFFECTIEF’
VEILIGHEID VOOROP
vaardigheden kunt aanspreken.”
Uiteraard gebeurt het sporten bij
Juvenalis corona-proof. “Wij volgen
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
het vastgestelde protocol. Trainen gebeurt in kleine
“De mensen die hier komen, willen serieus werken
groepen en alleen op afspraak. We hebben maatregelen
aan hun gezondheid. Onze professionele coaches
genomen m.b.t. de inrichting. Je komt uiteraard niet
motiveren je om er vol voor te gaan, uiteraard op je
sporten als je klachten hebt en we hebben de nodige
eigen niveau. Ze corrigeren je in de uitvoering om
hygiënische voorzieningen. Veiligheid staat voorop!”
blessures te voorkomen. Dankzij onze medische
fitness achtergrond kunnen we inspelen op eventuele
Is je interesse gewekt? Maak dan nu een afspraak
gezondheidsvragen en is het geen enkel probleem de
voor een gratis proefles!
training aan te passen op jouw persoonlijke doel.

Juvenalis Sport Boutique | Rembrandtlaan 17e, Veghel | 0413-724912 | info@juvenalissport.nl | www.juvenalissport.nl
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Breng het zonnetje
in huis!

Uw woning
laten taxeren?
Voor bestaande woningen in de omgeving van
Oss, Uden, Veghel, Landerd en Bernheze

In Tilburg of Oss op zoek naar
een deskundige tandarts die
uw gebit samen met u gezond
houdt en waar u tevens voor
cosmetische behandelingen
terecht kunt?

Kom dan naar
Nú tegen een

Het adres voor:
• bloemenabonnement
• rouwarrangement
• trouwarrangement

VOORDELIGE EN
CONCURRERENDE PRIJS
Bel 0486-424929

Bestel via onze
webshop of kom langs!

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

Erkend taxateur

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

Wij willen u graag laten zien wat
wij zoal voor u kunnen betekenen
en hoe we met onze patiënten
omgaan.

Tot ziens!

We hopen u
binnenkort
te mogen
verwelkomen.

Met de juiste therapie weer
klachtenvrij en gezond
BEL

Sportzorg Cicilia van de Camp: “Ik help o.a. fanatieke sporters om hun sportieve
prestatie te verbeteren of om hun spieren lekker los te krijgen. Maar ook mensen met
rug-, nek- en schouderklachten of hoofdpijnklachten komen bij mij binnen. Ik werk
vanuit mijn gevoel en stem de behandeling af op de persoon die voor me zit.”

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

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

Voor meer informatie kunt u terecht
bij een van onze tandartspraktijken of
op de website van Invisalign.

06-23784761

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

Beugel nodig?
U kunt de aligners comfortabel dragen
gedurende de aanbevolen 22 uur per
dag. De aligners zijn uitneembaar en dus
is het makkelijk om uw mondhygiëne
op peil te houden en te genieten van uw
gebruikelijke eetpatroon. Naarmate de
behandeling vordert en u de aligners om
de een à twee weken vervangt, zullen
mensen uw veranderende glimlach
opmerken.

voor sportclubs, particulieren en bedrijven

voor meer info
of een afspraak

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

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722
Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535
www.tandarts-steenbergen.nl

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

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

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

JUIST
NU!

D

FILMPJE KIJKEN

AGJE UIT

OPEN
MONUMENTENDAG

Heuvel 20K, Oss | 0412-643062

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

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

Ballonartiest, Verhuur en Entertainment

Dive rse ballo nde corat ies op maat!

Gespecialiseerd in entertainment, ballondecoraties & verhuur.
Wij maken gebruik van 100% biologisch afbreekbaar latex ballonnen.
Ook zijn onze springkussens voorzien van certificaten en valmatten.
06-39816673 | typischjorisevents@outlook.com
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Binnenkijken in bijzondere
gebouwen waar je normaal nooit
komt, dat is wat je ook dit jaar weer
tijdens de Open Monumentendag
kunt doen. Weliswaar op veel plekken
in een aangepaste vorm vanwege
het coronavirus. Het aanbod en
aantal activiteiten is anders dan
anders. Soms gaan monumenten
fysiek open, andere openen digitaal
speciaal voor deze gelegenheid
hun deuren. Ga niet zomaar op
pad, plan en reserveer je bezoek
of maak een virtuele reis door
monumentenland met dit jaar als
thema: Leermonument. Benieuwd
naar wat er dit jaar precies wordt
georganiseerd en waar?
Check www.monumenten.nl
voor meer informatie over de
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

BINNEN/BUITEN

LOVE SARAH

Vastbesloten om de droom van haar overleden
moeder, het openen van een eigen bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in
te schakelen. De drie generaties vrouwen
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge
verschillen moeten zien te overwinnen om de
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah
levend te houden. Dit alles doen ze door hun
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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Op zoek naar een
goede gebruikte fiets
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 drie jaar op
rij ‘fietsenwinkel van het jaar’
geworden.

Wij hebben altijd mooie exemplaren inclusief garantie.

Voor de klant die een mooie fiets wil maar geen nieuwe wil aanschaffen kan bij
ons terecht. Er staan fietsen van bijvoorbeeld 3 jaar oud die nog heel mooi zijn
en die nog jaren mee kunnen. Je krijgt dan ook uiteraard een half jaar Bovag
garantie. En ook degene die een fiets nodig heeft om naar de bus of het café te
gaan, is bij ons aan het juiste adres. We maken de fiets gereed hoe de klant het
wil en ook aan de hand van een prijsafspraak. Daarnaast hebben we eveneens
gebruikte elektrische fietsen staan met eventueel een nieuwe accu en 2 jaar
fabrieksgarantie erbij.
Kom langs en
MAAK EEN PROEFR
IT
we hebben vast
een fiets voor jou

E-BIKES
GEBRUIKTE FIETSEN
VERHUURFIETSEN
KINDERFIETSEN
STADS & TOURFIETSEN
REPARATIE

Ceciliastraat 1, Zijtaart (Veghel)
0413-352203
info@defietsenwinkelzijtaart.nl
www.defietsenwinkelzijtaart.nl

Een
belevenis
met voor elk wat wils
In juli 2019 heb ik mijn droom kunnen waarmaken. Een gezellige, huiselijke winkel
waar je je als klant thuis zal voelen. Ik ben Sanne van Hout, 24 jaar oud en bij mij
ben je altijd van harte welkom aan de Galerij 29 te Uden. Daar tref je een winkel waar
ik mijn hart en ziel in leg. Het is een belevenis om hier te komen.
De klanten wordt koffie, thee of iets fris aangeboden,
datzelfde geldt natuurlijk ook voor de mannen die
even moeten wachten. Voor de kinderen heb ik
snoepjes staan. Tijdens het wachten kunnen ze aan
een grote tafel zitten waar ze ook iets kunnen lezen.
Ik wil mijn klanten de perfecte beleving geven in een
unieke winkel met een fijne Ibiza-sfeer. Tussen de
kleding die ik verkoop, zit voor ieder wat wils. Van
maat xxs tot xxl, stuk voor stuk van aantrekkelijke
merken. Van casual, klassiek of sportief tot Ibizastijl. De prijzen zijn geschikt voor elke portemonnee.
Naast kleding vind je in de winkel schoenen, tassen,
accessoires en riemen. Klanten gaan met een goed
gevoel de deur weer uit.

Kom snel ee
ns
langs er zi
t vast
iets voor je
bij!

Ik ben iedere dag geopend vanaf 10.00 uur tot
17.30 uur. Op koopavond tot 21.00 uur en op
zaterdag tot 17.00 uur. Ben je geïnteresseerd, kom
dan gerust eens bij ons langs.
Tot gauw!
Tevens hebben we altijd genoeg gebruikte kinderfietsen op voorraad.

Alweer een tevreden klant!
24

Sanne van Hout en team Bij ons Sann.
Onze merken

Galerij 29, Uden | 06 39012717 |

bijonsSann

Een stap naar een goede werksfeer en tevreden, professionele medewerkers. Door
meer zelfinzicht ontstaat een groter zelfoplossend vermogen, daardoor ontstaat meer
emotionele en dus ook fysieke stabiliteit. De Kennisshop van Blijvend anders kan u
daarbij helpen voor uzelf, uw bedrijf, onderneming, team, afdeling of groep!
Meer inzicht in uzelf creëert ook voor meer
inzicht in de ander. Daardoor zal een meer
begripvolle samenwerking kunnen ontstaan.
De communicatie zal meer gericht worden op
verbinding en versterking en niet op onderlinge
tegenwerking en concurrentie. Men wordt
creatiever en meer betrokken door minder
innerlijke disbalans of afleiding.
In de Kennisshop wordt aan de hand van een
eigen ontworpen model van A tot Z ingegaan op
de aspecten die houding en gedrag bepalen.
De presentatie is kort, krachtig en praktisch,
met als resultaat een aanzet tot meer inzicht
in en handvatten biedend met betrekking tot
het eigen functioneren. Dit is noodzakelijk als u
veranderingen of aanpassingen wenst voor uzelf
of die uw functie of organisatie van u vraagt.

Wilt u meer
volwaardigheid
en een stabiele
professionaliteit
in uw
bedrijf?

Voor als u wilt weten hoe het
werkt in uzelf en als u zonder
therapie, zonder trucjes en
vooral zonder terugval verder
wilt, voor als u op zoek bent
naar kennis en inzicht over
uzelf en/of veranderingen aan
wilt brengen in uzelf,
voor als u meer samenhang
en efficiency wilt halen uit uw
team of afdeling.

MELD U DAN
NU AAN!

De werkwijze is interactief en beeldend, er
wordt gewerkt met materiaal dat daarbij past. Er
wordt gebruikgemaakt van praktijkvoorbeelden
die de deelnemers zelf inbrengen en de
dialoog hierover in en met de groep. Dit om
betrokkenheid te waarborgen en de praktijk van
alledag met de theorie te verbinden. Er wordt
ook uitgebreid ingegaan op diverse factoren die
in privé- en in werksituaties kunnen leiden tot
sub optimaal functioneren of uitval.
De Kennisshop, een antwoord op veel vragen
en een oplossing voor veel problemen.
Voorafgaand aan de Kennisshop kan op verzoek
en in overleg met bijvoorbeeld de leidinggevende
van een team gekeken worden naar issues die
spelen zodat daar ook tijdens de Kennisshop
voldoende aandacht aan kan worden besteed.

Rob Droog

Mogelijkheden voor nazorg zijn uiteraard
aanwezig.

De Kennisshop kan op élke locatie gegeven worden. Aanmelden kan via info@blijvendanders.nl of 06-24110827
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Snavelbiesstraat 12, Landhorst | 06-24110827 | www.blijvendanders.nl
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Foto door fauxels via Pexels

Op weg naar volwaardige en
stabiele professionaliteit?

BEAUTY/NEWS
3

4

Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of…

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.nl
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.nl
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.nl
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.nl
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl
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Meld je
nu
aan voo
r de
BASISC
URSUS
FOTOGR
AFIE

Houd jij ook zo van fotograferen?
Kleine groepen | Persoonlijke aandacht | Praktijkgericht
En heb je zelf een
mooie camera? Zo’n
toestel biedt een
heleboel opties en
instellingen. Vaak is
het lastig om daar in
je eentje doorheen
te komen als je niet
precies weet wat je aan
het doen bent. Over het
algemeen eindigt zo’n
supertoestel dus in de
automatische stand.

Daarom heeft fotografe Maaike van Schaijk een basiscursus
fotografie geschreven. De kernbegrippen van al onze
cursussen en workshops zijn: ‘leren door te doen’, ‘kleine
groepen’ en ‘persoonlijke aandacht’.
“Na een basiscursus kun je echt al veel meer uit
je toestel halen!” zegt Maaike enthousiast.Tijdens
de basiscursus leer je de belangrijkste knopjes
van je camera kennen en gebruiken. De lessen
bevatten een stukje theorie en daarnaast ook een
stukje praktijk. Door de praktijkoefeningen, die je
onder begeleiding uitvoert in de studio, kun je de
stof beter onthouden”, aldus Maaike. Eventuele
vragen worden meteen beantwoord. “Ik werk altijd
in kleine groepen, zo krijgt iedereen de nodige persoonlijke aandacht en
hulp”, besluit Maaike.
Burgemeester Buskensstraat 15a, Uden | 06-24218117
maaike@defotostudiouden.nl | www.defotostudiouden.nl
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Een
Een heerlijke
heerlijke avond
avond uit
uit in
in het
het theater!
theater!
Za 14|11
André
AndréHazes
Hazes
Geniet van een heerlijke avond uit met
André Hazes en band, met natuurlijk
hitnummers zoals Anders en Leef. Ook na
het optreden van André feesten we nog
even door met een gezellig naprogramma.

Wo
Wo07|10
07|10
Pubquiz
Pubquiz

Wo
Wo14|10
14|10
Guido
GuidoWeijers
Weijers
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Vr 20|11
De
DeDijk
Dijk
De Dijk komt terug naar Uden! Met een
voorschot op het jubileumfeest, dat ze
in 2021 gaan vieren. Tijdens deze show
passeren alle hits de revue en speelt
De Dijk nieuw werk.

Vr
Vr20|11
20|11
Javier
JavierGuzman
Guzman

Zo
Zo29|11
29|11
Rolf
RolfSanchez:
Sanchez:Mi
MiAventura
Aventura
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Reserveer tickets via
www.markantuden.nl
www.markantuden.nl
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BRUIST/QUOTE

In tijden van
verandering,houd
het hoofd koel
en je hart warm

XXS
– 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.

meer
Bel voor ie of
t
informa ak.
een afspra

kinderopvang
Elke dag een nieuwe belevenis

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.

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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(0413) 25 91 34 | info@xxskinderopvang.nl | www.xxskinderopvang.nl
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#goedgedaan #au
#reparatie #kwaliteit
#autotaalglas #24/7
#service #glimlach
Kijkje achter de ruiten. “We lopen net even een extra
#blij #Oss
Een dag bij Autotaalglas Oss begint al vroeg in de ochtend.
meter voor onze klanten. Goed
#helpt
Dan komen de nieuwe ruiten binnen. Bijna alle klanten hebben binnen

SUCCESVERHAAL
Mijn hele leven kamp ik met overgewicht. Meerdere keren ben
ik gewicht verloren door op dieet te gaan, maar dit zat er altijd
net zo snel weer aan. Ik was er helemaal klaar mee! Dit keer
wilde ik het anders aanpakken.
Kelly & Nicole

voeltruit.
beter
dan altijd
goed
gezegd!”
24 uur een nieuwe ofgedaan
gerepareerde
“Het zorgt
weer
voor een
glimlach om vele mensen binnen één dag te kunnen helpen!”

Wil jij nu echt een keer
definitief van die overtollige
kilo’s af?

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

191188 Adv162x162 ATG Oss.indd 4

Auto taal.
“Goed gedaan voelt beter dan goed gezegd is ons motto”; aldus
Antoine. “Soms denken mensen dat we imitatieruiten verkopen.
Ze komen echter allemaal rechtstreeks van de fabrikant en zijn dus
14-05-19
van de beste kwaliteit en volledig nieuw”.
Autotaalglas helpt.
“Voor een reparatie kun je altijd binnen komen rijden.
We repareren het direct. We hebben een stilteruimte waar onze
klanten kunnen werken met uitstekende wiﬁ en lekkere kofﬁe.
En heb je geen tijd? Dan staat er een gratis leen-Mini, leenscooter of
leenﬁets voor je klaar’.’

Tips van Antoine

15:23

Kelly en Nicole werken met het
wetenschappelijk onderbouwde
PowerSlim afslankprogramma. Geen
shakes, geen hongergevoel en geen
jojo-effect. Onder begeleiding van
een van de voedingsdeskundigen
leer je een gezond eetpatroon aan
dat je ook op de lange termijn vol
kunt houden.

Dankzij PowerSlim voel
ik mij een ander mens!
Een kennis vertelde mij over het
PowerSlim programma dat je volgt
onder persoonlijke begeleiding van een
coach. Misschien was dat wel wat ik
nodig had, een coach die me het juiste
zetje kon geven.

Vol goede moed besloot ik na een
kennismakingsgesprek meteen van
start te gaan met het PowerSlim
Wil je ook graag starten met
programma. Iedere week zag ik het
het PowerSlim
getal op de weegschaal dalen. Dat gaf
voedingsprogramma?
mij de motivatie om door te gaan, dit
was me al jaren niet gelukt. Maar nu
Dan nodigen wij je graag
uitAntoine
Tipseerst
van
lukte het wel!
voor een adviesgesprek. Hierin
leggen wij je persoonlijk uit hoe het
PowerSlim-voedingsplan werkt.

Tijdens de laatste loodjes brak alleen
ook de zomervakantie aan. Spannend,
want hoe ga ik dat aanpakken? Op
vakantie, barbecues, ijsjes, warm weer
en geen zin om te koken.

Mijn coach Kelly heeft mij daarbij
voortdurend geholpen. Samen
bespraken we de moeilijke momenten.
Daardoor is het mij gelukt om, ondanks
al die extraatjes tijdens de vakantie en
etentjes, de balans te houden. Ik kan
nu met trots zeggen: het is mij gelukt.
Ik weeg nu 75 kilo.

Autotaalglas Oss
Parallelweg 7a
5349 AD Oss

0412-651600
oss@autotaalglas.nl
au.nl/oss
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Body Slim | 06-20103399
Oostwijk 1b, Uden
uden@body-slim.nl
www.body-slim.nl

VOOR

NA

DEZE NIEUWE LEEFSTIJL GEEFT MIJ ZOVEEL ENERGIE
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Lindy van Lijssel
is voedingsdeskundige en (personal)
trainer. Zij helpt mensen niet alleen
met afvallen, maar staat hen ook bij
als het bijvoorbeeld gaat om het
verkrijgen van meer energie,
het afrekenen met een depressie,
het tegengaan van lichamelijke
klachten, het aanpassen van
hun leefstijl of de uitdaging om
simpelweg meer te gaan bewegen.

Online voedingsadvies op maat
Ik stel op maat gemaakte voedingsadviezen samen
zodat jij jouw doel kunt bereiken. Geschikt voor iedereen
die verantwoord wil afvallen, beter wil presteren of van
bepaalde klachten af wil komen. Samen stellen we een
schema op dat het beste voor je werkt.

•
•
•
•

Digitale intakeformulieren
Wekelijks weeg/meet contact
Voedingsschema in je brievenbus
Telefonisch je voortgang bespreken

Ga naar www.lindyvanlijssel.nl
en meld je nu aan

Duiker 42, Oss | 06-20200627
info@lindyvanlijssel.nl
www.lindyvanlijssel.nl
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COLUMN/MAJESTA

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 flesje
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.
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Hockeyweg 4, Uden | 0413 - 262 914
info@dierencrematorium-maashorst.nl
www.dierencrematorium-maashorst.nl
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EEN HEEL NIEUW
MODESEIZOEN IS

Het
medicijn

BEGONNEN
EN DE VARIATIE IS GROOT!

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.

ATIE
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N KIJKJE
ALVAST EE
ITE
OP ONZE S
IEK24.NL
WWW.BOET

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

M i c h a e l Pi l a r c z

Voel je welkom bij Boetiek24 in Heesch!

~ www.meditationmoments.nl ~
Foto Ralf Czogallik

Boetiek 24 | Schoonstraat 24, Heesch | 0412-450440 | www.boetiek24.nl |
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boetiek24
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

BRUISENDE/ZAKEN

Maak je eigen mode

met stoffen en advies van Stof & Zo
Als je goede dorst en flinke honger hebt, ga je naar Pilz & Grillz aan
de haven. Wij bieden je 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.

Lili-jan van Gemert
STOFFEN & BREIGARENS
FOURNITUREN
PATRONEN

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
cadeautips. Mijn kleine, gezellige winkel van tachtig vierkante meter staat
echt bomvol. Je grijpt hier niet snel mis.”
Tevens kun je bij ons terecht
voor verstel en reparatie zoals:
• innemen
• ritsen vervangen in jassen,
broeken, etc.
• korter maken

LESSEN

Naai en/of breilessen
VERSTEL & REPARATIE

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

Geurdenhof 44a, Oss
0412-624420
www.stof-en-zo.nl
info@stof-en-zo.nl
Like ons op fB:
stoffenzaak stof en zo
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“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 woensdagochtend
verzorg ik brei- en haaklessen. Onder
deskundige begeleiding en onder het
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genot van een kopje koffie of thee
kun je je creativiteit er helemaal op loslaten.”
Ga voor meer informatie naar mijn website
of kom eens langs.

Met ingang van 17 augustus hanteer ik
weer de normale openingstijden. Zie de
website voor de openingstijden
De nieuwe collectie najaars stoffen is binnen!

Houd gepaste afstand en rekening met
elkaar!

Op zoek naar meer zelfvertrouwen?
Kom langs bij Kliniek Heyendael voor een borstvergroting of een neuscorrectie!

Betrouwbaar, professioneel en
persoonlijk. Een begrip als het gaat
om cosmetische plastische chirurgie.
Bij Kliniek Heyendael houden we ons
bezig met professionele behandelingen om
mensen hun zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting
Neuscorrectie
Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling
Ooglidcorrectie
Facelift (MACS-lift)
Borstverkleining
Rimpelbehandeling
Armlift - Halslift
Contourverbetering
Oorcorrectie
Labiacorrectie
We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!
Plastisch chirurg Frans Straten
Parklaan 70, Groesbeek (nabij Nijmegen)

Een borstvergroting behoort tot één van de meest
uitgevoerde behandelingen bij Kliniek Heyendael.
Frans Straten is met zijn ruim twintig jaar ervaring
gespecialiseerd in deze ingreep.

De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit
ontevredenheid over de vorm van de neus. Dit kan leiden tot minder
zelfvertrouwen. De vorm van de neus is immers zeer bepalend voor
het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig.

Wanneer een borstvergroting?

Met behulp van een neuscorrectie wordt de vorm van de neus verbeterd en op uw
wensen afgestemd. Vaak is een kleine verandering van de neus al voldoende.
Of het nu gaat om een neustipcorrectie, uw neus laten corrigeren of een
neusverkleining, wij informeren u zo goed mogelijk over de verschillende
mogelijkheden.

Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na
zwangerschap of gewichtsverlies. Hierdoor zijn de borsten
vaak slapper geworden of (gedeeltelijk) verdwenen. Ook
wordt deze operatie vaak uitgevoerd bij vrouwen die niet of
nauwelijks borstweefsel hebben. Heb je hier last van of voel
je je er onzeker door? Dan kun je een borstvergroting of
borstlift overwegen. Een borstvergroting is mogelijk vanaf
een leeftijd van achttien jaar.

Neuscorrectie behandeling

Een neuscorrectie, ook wel rhinoplastiek genoemd, is een chirurgische
ingreep waarbij de plastisch chirurg delen van het benige kraakbeen
gedeelte of delen van het tussenschot (septum) verandert om zo de
neus meer in balans te brengen met de rest van het aangezicht.

Overweeg je een
borstvergroting?

Overweeg je een neuscorrectie?

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

De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn dat we korte wachttijden
hebben, dat er een zeer gespecialiseerd team voor je klaarstaat
dat garant staat voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose
en een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden en dat
je mee kunt beslissen in de planning.

Klantervaring

Ik ben heel erg tevreden met
mijn borstvergroting, het is
nog mooier geworden dan
mijn verwachtingen! De
service heb ik ook als
heel goed ervaren.

Minerva

Klantervaring

Ik raad deze kliniek zeker aan anderen aan. Van begin tot eind heb ik een topervaring
gehad met deze kliniek. Het resultaat is precies naar mijn verwachtingen. Sadaf

Betrouwb
are
en betaalb
are
plastische
chirurg
Voor mee
r

info

024 - 845
05 06

ie.

Neem gerust contact op met een van onze consulentes voor
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos consult via
024 - 845 05 06 of door middel van ons contactformulier.

info@kliniekheyendael.nl | 024 - 845 05 06 | www.kliniekheyendael.nl
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Jouw woning, jouw wensen

Jouw kozijn op maat!

Erfstraat 9, Uden | 0413/24 99 66 | info@mnkozijnuden.nl

www.mnkozijn.nl/kozijnen-uden
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MAAK NU EEN
AFSPRAAK
0413-24 99 66

Bent u op zoek naar een betrouwbaar bedrijf dat perfect werk levert in hout,
aluminium en kunststof deuren of kozijnen?
Kom dan eens langs bij MN Kozijn Uden
voor meer informatie of een kijkje in onze showroom.
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Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenfineer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model
en combineer desgewenst met luxe
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met
jouw professionele Blox-dealer.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.
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Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing in
op onze site: www.demaashorstbruist.nl
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toestellen
wegwerp
milieu
bubbels

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober de
oplossing in op onze site: www.demaashorstbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

www.vanmossel.nl/ford

FORD KUGA
PLUG-IN HYBRID
PRIVÉ LEASE V.A.

€ 469 P/M

(O.B.V. 60 MND. EN 10.000 KM P/J)

