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Alex Ulijn Tuinaanleg 
Luitstraat 30, Uden 

06-23033390 
 info@alexulijn.nl

www.alexulijn.nl

 Tuinaanleg        
 Tuinonderhoud        
 Erfafscheidingen        
 Bestratingen

Al 25 jaar legt Alex Ulijn 
tuinen aan in Uden en 

de verre omgeving. Van het 
allereerste ontwerp tot het 
reguliere onderhoud, Alex 
Ulijn en zijn team nemen 

desgewenst alles uit handen.

Je tuin is je visitekaartje
Alex Ulijn maakt er iets moois van!

Je tuin is je visitekaartje



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

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Frans Pijnenburg
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Ingrid Hoogerdijk
EINDREDACTIE Maaike van Helmond

 Like ons op Facebook.com/demaashorstbruist 

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. 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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ROSMALEN

LAND VAN CUIJK

RIJK VAN NIJMEGEN

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

ADVERTEREN? Bel Frank van Geel op
06-43093996 of mail fvangeel@nederlandbruist.nl
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Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel
076-7115340
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Geurdenhof 44a, Oss  |   0412-624420  |  www.stof-en-zo.nl  |  info@stof-en-zo.nl  |  Like ons op /stoffenzaak stof en zo

STOFFEN & BREIGARENS  •  FOURNITUREN  •  PATRONEN  •  LESSEN  •  VERSTEL & REPARATIE

Lekker creatief!

Lekker creatief bezig zijn met je naaimachine. Kom inspiratie opdoen 
bij STOF & ZO en blader door de modebladen en patronen om daar je 
eigen najaarsmode uit te zoeken. Lili-jan helpt graag met uitzoeken 
van de juiste stoffen en fournituren.

Wij zijn weer open volgens onze normale openingstijden (zie website):
• maximaal 3 klanten tegelijk in de winkel;
• dragen van mondkapje verplicht;
• 1,5 meter afstand;
• houd rekening met elkaar.
Dit geldt tot er nieuwe maatregels aangekondigd worden.



Meer informati e?
Bel 06-48712472 of ga naar 
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

Is rijcoach 
worden iets 
voor jou?

Arendnest 12, Boekel 
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl

 06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

Met passie en toewijding 
streef ik naar de hoogst 

mogelijke kwaliteit.

Immers, mijn leerlingen 
moeten het de rest van hun 
leven doen met mijn lessen.

Instructeursopleidingen, 
categorie A / B

Vergoeding
via UWV 
mogelijk

Sonniusstraat 17, Heesch  |  06-53532425  |  www.praktijkbrigitte.nl

Als je jezelf continu aanpast aan anderen, dan verlies je jezelf. 
Het is heel normaal om je iets anders te gedragen in verschillende 
situaties, maar je mag daarbij niet jezelf verliezen. Je mag trots zijn 
op wie je bent, want jij bent uniek en puur.

Wat zeg je tegen jezelf als je in de 
spiegel kijkt? Iets positiefs of juist 
iets negatiefs? Welke woorden blijven 
zich in je hoofd herhalen? Zijn het 
negatieve woorden, dan is het tijd 
om in te grijpen en het heft in eigen 
handen te nemen. 

COLUMN/BRIGITTE

   Jezelf
mogen zijn!

Zorg voor jezelf, want je bent het waard. 
Ik ben er voor jou en jij bent de expert 
over jezelf. Jij bent degene die bepaalt op 
welke manier we aan de slag gaan. Mijn 
specialisaties zijn autisme, ontspanning, 
burn-out en het aanbrengen van structuren 
in het dagelijks leven of in je administratie. 
Samen kijken we naar de uitdagingen en 
samen maken we een plan van aanpak. Als 
coach help ik je om weer in jezelf te geloven. 
Je wordt weer bewust van je kwaliteiten en 
talenten. Elk traject is op maat gemaakt.
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Het succesverhaal van 
Meike de Kock uit Veghel

Afvallen wilde ik al lang. Ik weet 
wat gezond eten inhoudt, maar 
zelf lukte dit mij gewoon niet. 
Kelly heeft mij het licht laten 
zien! Zonder honger te hebben 
en lekkere dingen te missen ben 
ik afgevallen. Ik pakte namelijk 

gewoon een lekker tussendoortje van 
PowerSlim! 

Niet alleen mijn body maar ook mijn 
mind is veranderd! Ik voel me een stuk 
zelfverzekerder en ik zit goed in mijn vel. 

SUCCESVERHAAL

Ik ben twintig kilo afgevallen, iets waar ik trots op kan zijn mede door 
de producten van PowerSlim en de begeleiding door Kelly de Mol van 
Body Slim Uden. 

Wil je ook starten met het 
PowerSlim 

voedingsprogramma?
 

Dan nodigen wij je graag eerst uit 
voor een adviesgesprek. Hierin 

leggen we je persoonlijk uit hoe ons 
programma werkt.

Kelly & Nicole

Body Slim  |  06-20103399 
Oostwijk 1b, Uden   
uden@body-slim.nl 
www.body-slim.nl

Wil jij nu echt een keer 
defi nitief van die overtollige 

kilo’s af? 

Kelly en Nicole werken met het 
wetenschappelijk onderbouwde 

PowerSlim afslankprogramma. Geen 
shakes, geen hongergevoel en geen 
jojo-effect. Onder begeleiding van 
een van deze voedingsdeskundigen 
leer je een gezond eetpatroon aan 
dat je ook op de lange termijn vol 

kunt houden.

VOOR NA
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Elke dag een nieuwe belevenis?
Dat kan bij kleinschalig kinderdagverblijf XXS 

Ben je 
op zoek?
Bel voor meer 

informatie of 

een afspraak.

XXS kleinschalige kinderopvang
XXS Kinderopvang Uden
Volkelseweg 30a, Uden 
(0413) 25 91 34

XXS Kinderopvang Cuijk
Mariaplein 2, Cuijk
(0485) 35 01 39

 /xxskinderopvang 
info@xxskinderopvang.nl
www.xxskinderopvang.nl
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Je bent
De verdeeldheid is groot. Iedereen denkt 
anders. Maar doordat we anders denken, 
is het niet zo dat de werkelijkheid verandert.

Opgesloten achter onzichtbare tralies.
Geleid door angst of door vertrouwen.
Het is de keuze die je maakt.

Ze kunnen alles van je afnemen, maar 
vrijheid van denken, vrijheid in je hoofd,
is jouw keuze. En die keuze bepaalt de 
koers van je leven. 

Ik wens je geluk en wijsheid. 

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

Michael  Pilarczyk

zoals je denkt

MICHAEL PILARCZYK
DE DONKERE DAGEN KOMEN ER WEER AAN 

Word jij onze 

nieuwe bruisende 
vrijgezel?
Meld je dan nu aan!

Ben jij net als deze vrijgezellen ook liever gezellig samen met Kerst?

Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!

Ben jij liever gezellig samen? En al helemaal in de aankomende 
donkere dagen? Geef je dan nu op als Bruisende Vrijgezel en wie 
weet vind je wel de liefde van je leven! Wij gunnen iedereen de 

liefde, daarom helpen wij graag een handje door samen met jou op 
zoek te gaan naar een match! 
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Edo Verlichting,
Verlichting brengt 
licht en sfeer
in huis

LAAT JE 

VERRASSEN 

IN DE 

WINKEL!

Schoolstraat 21, Mill   |  0485-470108
info@edoverlichting.nl  |  www.edoverlichting.nl
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Kom jij langs in onze leuke shop?

Leeuweriksweg 66, Uden  |  0413-304294 / 06-30714154
amazinglooksuden@outlook.com  |  www.amazinglooks-beautysalon-webshop.nl

Shop online al je 
huidverzorging via 

www.amazinglooks-
beautysalon-webshop.nl

En in de salon kun je 
ook hele leuke gifts 

shoppen.

In 2013 begon Nikita Timmerman haar 
eigen schoonheidssalon. Van 
schoonheidsbehandelingen en nagelstyling 
tot wimper- en wenkbrauwstyling, manicure 
en pedicure, je kunt je hier van top tot teen 
in de watten laten leggen. Sinds februari 
2021 is er zelfs een leuke shop met onder 
andere kleding, accessoires en 
verzorgingsproducten.

Verzorgingsproducten
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Elisabethstraat 23A, Uden
06-571 56 561 

www.degroenekeuken-uden.nl  
info@degroenekeuken-uden.nl

Workshops vega of vegan koken, 
maaltijden afhalen of etentjes 
op maat. De Groene Keuken: 
genieten met een goed gevoel!

Kijk voor meer info 
op de 

website!

Lekker en duurzaam eten?

Workshops vega of vegan 
koken, maaltijden afhalen of 
etentjes op maat.
De Groene Keuken: genieten 
met een goed gevoel!

Lente Mare Massage  |  Abraham Kuijperstraat 7, Oss  |  06 - 81667518  |  lentemare@icloud.com  |  www.lentemare.nl

Naast de intuïtieve (ontspannings)massage (30 min, 45 min, 60 min), de 
Japanse gezichtsmassage en de Thaise Voetmassage wordt bij Lente Mare 
ook Chi-Wit-massage (spreek uit sjie-wiet) aangeboden.

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 en 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. 

toe aan 
verlichting?

TIP!
Maak online 

een afspraak!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 647 885 009

of mail rjongerden@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

BELGIENED

De visie van Bruist! De visie van Bruist!
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www.vanmossel.nl/ford

24/7 CONNECTED SERVICES
OMDAT JIJ ALTIJD DOOR WIL

BACKBONE 
OF BUSINESS
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel 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!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.demaashorstbruist.nl.
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MIX & MATCH

DE NIEUWSTE 
NAJAARSCOLLECTIE IS BINNEN

Boetiek 24
Schoonstraat 24, Heesch

0412-450440

www.boetiek24.nl

  boetiek24 

Kom het 
ontdekken en 

voel je welkom 
bij Boetiek24.

MODEFLITSEN
op vrijdag 8 oktober. 
Zaterdag 9 oktober.

Je bent welkom!

5150



9 holes par-3  |  hoogwaardige greens  |  laagdrempelig  

 voor beginner en gevorderden  |  drivingrange 20+ plaatsen 

 lessen & clinics  |  pga-professionals  |  ega-handicap verlagen  |  wedstrijden

GOLFBAAN OIJENSE ZIJ  |  OIJENSEWEG 272, OSS  |  0412-690217

  INFO@OIJENSEZIJ.NL  |  WWW.OIJENSEZIJ.NL

Sla je slag
bij de Oijense Zij

Winteractie 
01.11.2021  t/m 31.03.22 

5 maanden 
onbeperkt spelen

voor  €  175,-


