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kleinste detail tot het 
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Wie wil er nou geen 
Zomer Op Zaterdag



Samen mooie dingen maken



Samen mooie dingen maken

Met plezier
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Op afspraak geopend
Bel naar 0485-573112 om een afspraak te maken en u kunt onze 

showroom bezoeken buiten winkeltijd

Ophaalservice
Wij komen u vrijblijvend ophalen en brengen u weer thuis 

wanneer vervoer een probleem voor u is

Meubels verzetten
Wanneer uw meubels verzet dienen te worden helpen wij u graag

Oud tapijt of vinyl 
verwijderen en/of afvoeren
Moet u het oude tapijt of vinyl verwijderen? Voor ons geen probleem 

Ook bij het afvoeren van uw oude tapijt of vinyl zijn wij u graag van dienst

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST
Heeft u het al druk genoeg of bent u slecht ter been? Boxmeers Tapijthuis neemt u alle zorgen uit handen.

St. Anthonisweg 6 • Boxmeer • 0485-573112 • www.boxmeerstapijthuis.nl
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Pedagogisch beleidsplan



Diamantdijk 252 
4706 HL Roosendaal 

Diamantdijk 252 • 4706 HL  Roosendaal • Telefoon: 06 28692809
E-mail: info@kaatjekinderopvang.nl • Internet: www.kaatjekinderopvang.nl

Kleinschalig 
Kinderdagverblijf Kaatje V.O.F.

Diamantdijk 252
4706 HL Roosendaal

Telefoon: 06 28692809

E-mail: info@kaatjekinderopvang.nl 

Internet: www.kaatjekinderopvang.nl



Betonlook

BASIS
Robuust hout

grof geverfd hout

cocos - papier - linnen

sterke planten

j u s t  b o u g h t  a t

just bought at

j u s t  b o u g h t  a t

just bought at



Achterzijde kast

linnen gordijnen

Achterzijde kastshades met print

shades met print



MEER DAN ALLEEN EEN ZONNEBRIL

NIEUWSTE RAY-BANS

€ 129,- COMPLEET* 
• vraag naar de voorwaarden

ONDERDEEL VAN DE BRILJANT GROEP  | ALTIJD SCHERP

Boxmeer 0485 571400
www.briljantoptiek.nl

Cuijk   0485 316631 
Gennep 0485 512276

LIKE ONS OP FACEBOOK 
EN MAAK KANS OP EEN 
MERKZONNEBRIL!

briljant adv_staand_Press.indd   1 05-11-12   15:17

ONTNEEMT VERMOEIDHEID

VOORKOMT IRRITATIE EN HOOFDPIJN

COMPUTERWERKBRIL

KIJK 
RUSTIG 
VERDER

• vraag voor  meer 
informatie en ons 
assortiment  bij  
onze specialisten

ONDERDEEL VAN DE BRILJANT GROEP  | ALTIJD SCHERP

Boxmeer 0485 571400
www.briljantoptiek.nl

Cuijk   0485 316631 
Gennep 0485 512276
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‘S NACHTS LENZEN DRAGEN 

OVERDAG SCHERP ZIEN 
ZONDER BRIL OF LENZEN!

NACHTLENZEN

SLAAP ER EEN 
NACHTJE OVER..

• vraag naar de mogelijk 
heden bij onze 
contactlens specialisten

ONDERDEEL VAN DE BRILJANT GROEP  | ALTIJD SCHERP

Boxmeer 0485 571400
www.briljantoptiek.nl

Cuijk   0485 316631 
Gennep 0485 512276

briljant adv_staand_Press.indd   5 05-11-12   15:18

GRATIS OOGMETING VANAF 11 JAAR

50% KORTING OP HET MONTUUR

VA € 6,- PER MAAND!

KINDERBRILLEN (VOORDEELSYSTEEM)

ZO HÉ! KIJK NOU!

• vraag voor  meer 
informatie en ons 
assortiment  bij  
onze specialisten

ONDERDEEL VAN DE BRILJANT GROEP  | ALTIJD SCHERP

GlassesGGlal ssseGlasses

Boxmeer 0485 571400
www.briljantoptiek.nl

Cuijk   0485 316631 
Gennep 0485 512276
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Geef een kind 
een toekomst!

Bijvoorbeeld; 
met een donatie van 

€ 150,00 per jaar  
kan een kind een jaar 

middelbare school 
volgen.





Ook geschikt voor u itjes, gember, noten en olijven
Ook geschikt voor uitjes, gember, noten en olijven

Kan in de vaatwasser

Wereldwijd als beste getest!

garlicmaster

knoflookpers
knoflookpers

www.garlicmaster.nl
www.garlicmaster.nl

ww
w.

ga
rli

cm
as

te
r.n

l

   gratis 

knof look
peeler!

M
e

t 
g

ra
ti
s
 

k
n

o
f l
o

o
k
p

e
e

le
r!

Sc
an

 m
ij 

vo
or

 e
en

 
in

stu
cti

ef
ilm

pj
e



TEA CUP DESIGNSIZES:
ø 91 mm

GAP:
25 mm

ø 69 mm

H. 119 mm

PORCELAIN:

BURNSTAMP:
ø 28 mm

325 C 183 C

325 C
75%

325 C
24%

183 C
75%

183 C
24%

3302 C

221 C

872 C



FALL/WINTER 2017

22/23 JANUARI
MODEFABRIEK
AMSTERDAM

SALES NEDERLAND
FASHION BEATS

SUIKERSILO WEST 21
HALFWEG

 T: +31 (0)203419888
 M: +31 (0)624406614

INEKE@FASHION-BEATS.NL
CAROLAVANBENTHUM.NL
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Alpaca's werden vereerd ten tijde 
van het Inca-tijdperk vanwege 
hun prachtige wol. Na de Spaanse 
verovering in de 16e eeuw werd 
het dier vrijwel geheel afge-
slacht. Om volledige uitroeiing 
te voorkomen werden de dieren 
hoog de bergen in gedreven, de 
zogenoemde altiplano. Hier zag 
het dier kans te overleven onder 
erbarmelijke weersomstandighe-
den en schaars voedsel. 

In de 19e eeuw werd alpacawol 
herontdekt door de Engelsen. 
Het werd belangrijk wereldwijd 
handelswaar. In Peru wordt te-
genwoordig zo’n 90% van alle al-
pacawol geproduceerd. 

Luxueuze wolsoort
Alpacawol is waardevol. De wol 
is namelijk schaars en kent vele 
positieve eigenschappen. Zo is 
de wolvezel bijzonder sterk, zeer 
zacht en licht. Bovendien is de 
kans op allergische reacties veel 
kleiner ten opzichte van andere 
wolsoorten. Alpacawol behoort - 
net als kasjmier - tot de luxueuze 
wolsoorten, en is er in 22 erkende 

natuurlijke kleuren. En dat is meer 
dan welk ander wolproducerend 
dier dan ook.

Wolproductie: 3 - 5 kilogram per 
jaar door een volwassen alpaca
Verwerking: In Nederland voor-
namelijk door handspinners. In de 
VS, Australië en Engeland zijn in-
middels kleinschalige coöperaties 
opgezet.

Een glimlach op ieders gezicht
Alpaca’s gedragen zich uitstekend in de omgang met mensen, maar hou-
den niet van te veel lichamelijk contact met hen. De enigszins verlegen 
en charmante uitstraling van dit wonderbaarlijke dier met de prachtige 
ogen, tovert een glimlach op ieders gezicht. Alpaca’s zijn zeer geliefd als 
tam vee, maar ook bij hobbyisten vanwege hun wol. 
De kuddedieren zijn vrij eenvoudig te trainen, en over het algemeen ge-
zond en sterk. Ze kunnen goed tegen koude, maar hebben graag een plek 
om te schuilen. De verzorging van de alpaca bestaat uit een jaarlijkse 
scheerbeurt, ontwormen, vaccinaties en het knippen van de teennagels. 
Alpacafokkers en -houders laten hun dieren graag zien tijdens shows waar 
ze door een vakjury beoordeeld worden en prijzen kunnen winnen. Hoe-
wel het aantal serieuze alpacafokkerijen in Nederland groeiende is, staat 
de alpaca-industrie nog in de kinderschoenen.

Contact
Alpaca Milestones
Tarwestraat 1
2989 AV Ridderkerk

T. 078-68 22 444
F. 078- 68 22 218
M. 06-2373 6788

I. www.alpacamilestones.nl
E. info@alpacamilestones.nl 

Alpaca Milestones 
Uit liefde voor een prachtig dier
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Een bijzonder dier
Alpaca's behoren tot de kameelach-
tigen. De alpaca is een kuddedier 
en familie van de lama, vicuña, gu-
anaco, de dromedaris en de kameel. 
De alpaca is een herkauwer met 
drie magen. Zo kan het dier gras en 
hooi efficiënt omzetten in energie. 
De kussentjes onder de tweetenige 
pootjes zorgen ervoor dat de grond 
weinig te lijden heeft. Dit maakt het 
dier bijzonder vriendelijk voor omge-
ving en milieu. De communicatie van 
alpaca's verloopt door middel van 
lichaamstaal en geluiden; het meest 
opvallende is het zacht zoemend ge-
luid dat de dieren maken. 

Soorten: Huacaya (sponsachtige 
vacht met golfjes) en Suri (glan-
zende lange lokken)
Schofthoogte: 80 tot 95 cm
Gewicht volwassen dier: 55 - 85 
kilogram 
Levensverwachting: 15 - 25 jaar
Naam baby-alpaca: Cria
Geboortegewicht: 6 - 9 kilogram
Draagtijd merrie: Ongeveer 
340 dagen (11,5 maand)
Tweelingalpaca's: Zeldzaam

Alpaca Milestones is de onderne-
ming van Douglas en Marian Burke. 
Op hun zoektocht naar mogelijk-
heden voor een nieuwe levensfase 
en een verandering van hun leef-
stijl, stuitten zij een aantal jaren 
geleden toevallig op de alpaca. 
Een fascinatie was geboren. 

"Na een jaar van onderzoek en 
voorbereidingen werden wij in 
2010 de zeer trotse eigenaren van 
onze eerste vier alpaca's. Hiermee 
werd officieel de fundering gelegd 
onder Alpaca Milestones.", leggen 
Marian en Douglas uit. 

Alpaca Milestones streeft naar 
een populatie van ongeveer 25 al-
paca's. Deze vormen de basis van 
een constant verkoopaanbod. Ook 
biedt de organisatie informatie 
over alpaca's voor iedereen met 
interesse in het houden en/of fok-
ken van deze bijzondere diersoort. 
Daarnaast organiseert Alpaca Mi-
lestones (thema)workshops over 
wol- en vezeltechnieken in de 
wolstudio, en trainingen over de 
omgang met alpaca's.  

Bekijk onze webshop voor alpa-
cawol en aanverwante artikelen: 
www.alpacamilestones.nl

Zuid-Amerikaanse roots
Alpaca's komen uit Zuid-Amerika, voornamelijk uit de landen Bolivia, 
Chili en Peru. Verondersteld wordt dat alpaca’s tamme nakomelingen 
zijn van de vicuña, een zeer zeldzaam en beschermd soort dat in de 
hooglanden van de Andes leeft. 
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Transportcentrum 3

5835 CT Boxmeer-Beugen

Postbus 263

NL 5830 AG BOXMEER

T:  +31 (0)88 444 9000

F:  +31 (0)88 444 9010

W: www.hygion.nl

E: info@hygion.nl

Hygion is een onderneming van Bubo B.V. Kvk NL007750183B01. Transacties geschieden overeenkomstig de verkoopvoorwaarden en kunnen worden opgevraagd via info@hygion.nl
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Voor meer informatie: www.hygion.nl

T:  +31 (0)88 444 9000

F:  +31 (0)88 444 9010

E: info@hygion.nl
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La Vie en Rose

Mede mogelijk gemaakt door: Rabobank LvCM

dinsdag 18 februari

Franse Filmavond 
inclusief hapje 
en drankje

Ontvangst 19.00uur
De Weijer, Boxmeer

U kunt zich aanmelden door € 15,- p.p. over 
te maken t.n.v. ladies cirlce 13 land van 
Cuijk, rekeningnr. NL67RABO0113207840 o.v.v. 
uw mailadres. (schrijf in plaats van @; at)

De opbrengst van deze avond gaat naar: 
De leontien van moorsel foundation

Ladies only

The life story 
of Édith Piaf
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L A N D  VA N  C U I J K

O R G A N I S E E R T

Mede mogelijk gemaakt door 
Ladies Circle land van Cuijk

C
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€ 5.000,-
Leontien foundation

voor de 

Want To  
Have Fun?

VERJAARDAG LC13

ZA 13-09

Maak €25,- over naar
NL67 RABO 0113 2078 40 
t.n.v. Ladies’ Circle o.v.v. 
je naam en wij zorgen dat 
de koffie en iets lekkers voor 
je klaarstaat. Het wordt een  
onvergetelijke dag!

AANMELDEN VOOR 1/9 

dmv betaling eigen bijdrage

13.00 TOT 17.00 uur

Picardie 34, Gennep
verjaardag1.indd   1 11-07-14   08:58



Diner
20 december
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op de werkvloer

persoonlijke ontwikkeling

Stuurvrouw
gezocht



Exclusieve mode 
voor de bruidegom

Stijlvolle collectie modieuze 
trouwkostuums, overhemden, 
schoenen en accessoires

Exclusieve mode 
voor de bruidegom

Stijlvolle collectie modieuze 
trouwkostuums, overhemden, 
schoenen en accessoires

400M2 
MODE VOOR DE BRUIDEGOM
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Jansen en Jansen

Persoonlijk betrokken
Jansen & Jansen mannenmode is gespecialiseerd in mode voor 

de bruidegom en de mannen die daarbij nauw betrokken zijn. 

De sfeervolle en ruim gesorteerde winkel is gevestigd in hartje 

Boxmeer. Met voldoende gratis parkeergelegenheid bij de zaak 

goed bereikbaar. In de winkel treft u een deskundig team van 

modeadviseurs met veel gevoel voor stijl. 

Exclusieve mode voor de bruidegom

Martijn Jansen

THEATRE & MUSIC- ART

THEATRE & MUSIC- ART

 
info@ninajilesen.nl 
+31 (0)6 4147 5452

w w w . n i n a j i l e s e n . n l
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Wie zijn wij

Het team van Lambert Blonk bestaat uit drie vennoten, Lambert en zijn 
vrouw Mia Blonk en Huub Derksen. Naast het zijn van vennoot vervullen 
Lambert en Huub de adviserende rol in hun eigen specialisme. Hiernaast 
werken Ellen Toenders, Mandy van Gemert en Kim Hendriks als com
mercieel administratief medewerker binnendienst en Mark Fransman als 
commercieel medewerker buitendienst. 

W
ie

W
ie

Lambert Blonk
•	Schadeverzekeringen Bedrijven
•	Pensioenen

Huub Derksen
•	Erkend hypotheek adviseur
•	Inkomsten- Schadeverzekeringen 

voor particulieren en bedrijven

Mia Blonk
•	Administratieve ondersteuning

Mark Fransman
•	Commercieel-(buiten)dienst 

medewerker
•	Erkend hypotheekadviseur
•	Particuliere schadeverzekeringen

Mandy van Gemert
•	 Commercieel-administratief 

medewerker
•	 Regiobank diensten
•	 Receptie

Ellen Toenders
•	Commercieel-administratief 

medewerker
•	Schade-afhandeling
•	Financiële administratie

Kim Hendriks
•	Commercieel-administratief 

medewerker
•	Regiobank diensten
•	Schade-afhandeling

BLO_BRO_2013_Press.indd   5 02-04-13   14:57
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‘Wij maken van uw 
zorgen onze zorgen’

Wat verwachten wij van u

Wij verwachten dat u kan aangeven wat uw wensen en behoeften zijn. 
Dat u de juiste papieren weet aan te leveren. Dat u vragen stelt wanneer 
iets niet duidelijk is en dat u vastberaden bent om met ons aan de slag 
te gaan. 

Wat mag u van ons verwachten

Wij zetten uw persoonlijke wensen voorop en geven u helder en be
trouwbaar advies. Wij geven duidelijkheid over onze beloning en dit 
doen wij naar aanleiding van een helder en overzichtelijk stappen
plan. Daarnaast geven wij u persoonlijke begeleiding en deskundige 
bemiddeling.

Wat doen wij?

informeren

inventariseren

adviseren

bemiddelen

beheren

Wat krijgt u?

indicatie leenbedrag

financieel overzicht

hypothecair plan

implementatie van uw advies

financiele update

Hoe betaalt u?

kosteloos

vaste fee

uurbasis of vaste fee

bemiddelingsfee/provisie

abonnementsprijs/provisie

‘Wij maken van uw zorgen onze zorgen’
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Wat doen wij

Wij zijn een onafhankelijk advieskantoor en adviseren, bemiddelen en 
bieden zorg op het gebied van hypotheken en andere financiële produc
ten. Wij zijn niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of 
andere financiële instelling. Uitgezonderd het sparen en betalen bij de 
Regiobank. Wij geven duidelijkheid over wat wij voor u doen en wat u 
van ons krijgt. Zo weet u precies waarvoor u betaalt. Wij geven advies 
dat past bij uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijk heden. Ook na 
het afsluiten houden wij een vinger aan de pols.

•	 wij werken zonder 

afsluitprovisie

•	 totaaladvies

•	 verschillende geld-

verstrekkers

•	 blijvende vinger 

aan de pols

•	 integraal  

hypotheek advies

verzekeringen

financiële
planning

sparenpensioen

belastingen

hypotheken

W
at

inkomen beleggen overlijden

maandlasten sparen AOW & WW

rente aflossen pensioen
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www.lambertblonk.nl
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i-esthetics
medische en cosmetische permanente make-up

Sweelinck 75
5831 KR Boxmeer

Tel: 06 30478900
info@i-esthetics.nl

www.i-esthetics.nl
Bank: 108780600

Omschrijving 
behandeling  

Nieuwe pigmentatie    
3 behandelingen 

Nabehandeling  
1 behandeling

Nabehandeling  
nieuw bij i-esthetics  
1 behandeling 

Wenkbrauwen

Hairstrokes € 325,00 € 110,00 € 165,00

Shadow € 325,00  € 110,00 € 165,00

Ogen  

InfraLash boven € 210,00 € 70,00 € 100,00

InfraLash onder € 195,00 € 65,00 € 95,00

InfraLash boven en onder € 299,00 € 100,00 € 150,00

EyeLiner boven smal v.a. € 235,00 v.a. € 80,00 v.a. € 115,00

EyeLiner onder smal v.a. € 220,00 v.a. € 75,00 v.a. € 110,00

EyeLiner boven en onder smal v.a. € 335,00 v.a. € 110,00 v.a. € 165,00

EyeLiner boven breed v.a. € 265,00 v.a. € 90,00 v.a. € 130,00

EyeLiner onder breed v.a. € 250,00 v.a. € 85,00 v.a. € 125,00

EyeLiner boven en onder breed v.a. € 380,00 v.a. € 125,00 v.a. € 190,00

EyeLiner boven graffic v.a. € 290,00 v.a. € 95,00 v.a. € 145,00

EyeLiner onder graffic v.a. € 270,00 v.a. € 90,00 v.a. € 135,00

EyeLiner boven en onder graffic v.a. € 415,00 v.a. € 140,00 v.a. € 205,00

Lippen     

LipLiner € 330,00 € 110,00 € 230,00

LipShadow € 410,00 € 135,00 € 285,00

FullLips € 435,00 € 145,00 € 300,00

Tepel- en tepelhof reconstructie

Uni-lateraal € 250,00 € 130,00 € 150,00 

Bi-lateraal € 395,00 € 150,00 € 160,00

Tarieven littekencamouflage

(minimaal 3 behandelingen)   

Behandeling tot 1 uur € 145,00 € 145,00 € 145,00

Correcties

Behandelingen tot 1 uur € 145,00 € 145,00 € 145,00

(informeer naar onze voorwaarden)

    
      
    
    
    
 
    
    
    
    
  
    
    
  

  
De totale behandelkosten gaarne bij de eerste eerste behandeling volledig voldoen. 

v.a. betekent dat prijzen kunnen variëren i.v.m. moeilijkheidsgraad van de behandeling. Wanneer er extra naalden gebruikt 
moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken, dan worden deze naalden doorberekend in de prijs. Voor de aanvang 
van elke behandeling wordt de prijs en toegepaste techniek doorgesproken.

Verplaatsen van een afspraak: Geen probleem!
Wanneer u een afspraak wilt verplaatsen vragen wij u dit minimaal 24u van te voren te doen, per telefoon of email.  Voor 
afspraken welke niet tijdig worden afgezegd zijn wij genoodzaakt om 50% van de totale behandelingskosten in rekening te 
brengen.  Wanneer u een nabehandeling wilt verplaatsen vragen wij u dit eveneens minimaal 24u van te voren te doen, per 
telefoon of email. Bij het niet tijdig afmelden van een nabehandeling zijn wij genoodzaakt om de nabehandeling in zijn geheel 
te laten vervallen.

Tarievenlijst i-esthetics 2014

i-esthetics
medische en cosmetische permanente make-up

...”Het mooiste wat je 
kunt worden i s jezelf”

I-est_A5folder_01.indd   1 01-07-14   15:33

Boxmeer draait door

Alpe d’huZes
de klok rond

Viola Meijer
Berkenlaan 117

6865 XD Doorwerth
T  06 28 17 14 28

E  viola@i-viola.nl
W www.i-viola.nl

mkb advies



Meer zien? Kijk op www.zomeropzaterdag.nl

http://zomeropzaterdag.nl

