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Viride schoonmaakbedrijf   De Stad 9   5688 NX    Tel: 0499-325678 
E: info@viride-schoonmaakbedrijf.nl  - W: www.virideschoonmaakbedrijf.nl

Viride Hygienepapier   De Stad 9    5688 NX    Tel: 06-11831673
E: info@viridehygienepapier.nl   -  W: www.viridehygienepapier.nl

Onze schoonmaakdiensten:

* Glasbewassing 

* Kantooronderhoud

* Hogedrukreiniging 

* Fabriekshallen schoonmaken 

Levering van: 

* Toiletpapier 

* Handdoekenrollen 

* Vouw-handdoeken 

* Producten & doeken

■  Badkamertegels

■  Keramische tegels

■  Keukentegels 

■  Leisteen

■  Marmer

■  Mozaïek

■  Natuursteen

■  Tegels op maat

■  Terrastegels

■  Vloertegels

■  Wand tegels

Gebr. van den Bergh
Nijesteijn 11
5258 PL Berlicum
Telefoon: 073 503 3785

Voor het aanbrengen en afwerken 
van alle soorten tegelwerk voor 
particulieren en bedrijven 

Dr. Holtroplaan 40 • 5652 XR Eindhoven • T: 040 3033750 • www.presstigemedia.nl • info@presstigemedia.nl
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In mijn salon kunt u terecht voor diverse Ontspanningsbehandelingen.
Ook voor Huidverbetering bent u in mijn salon aan het juiste adres. 
Dit kan door middel van een intensieve Bindweefsel massage, een behandeling 
met fruitzuren van het Duitse Productmerk  Dr. Grandel of een Microdermabrasie 
behandeling van Reviderm.
Gun u zelf eens een heerlijke behandeling en uw huid zal stralen als nooit te voren!
Ik ontmoet u graag in mijn sfeervolle salon.  
Hartelijke groet,
Dorene
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■  Vloertegels

■  Wand tegels

Gebr. van den Bergh
Nijesteijn 11
5258 PL Berlicum
Telefoon: 073 503 3785

Voor het aanbrengen en afwerken 
van alle soorten tegelwerk voor 
particulieren en bedrijven 

Bij afgifte van deze bon en per aangekocht individueel 
ticket ≥1m aan de kassa in Plopsaland De Panne, 
Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa 
Coo, Plopsa Indoor Coevorden of Holiday Park krijg je 
€ 5 korting.  
Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet combineerbaar 
met andere acties en/of voordelen. Niet inwisselbaar in 
geld. Mag niet verkocht worden. Maximum 5 tickets per 
bon. Actie geldig t/m 30/06/2019.

 Plopsa   www.plopsa.be

-€25
tot

bo
n

9798TIP
Koop je ticket(s) via www.plopsa.be 
met promocode 9798 om wachtrijen 
aan de kassa’s te vermijden!

Beleef een onvergetelijke 
dag in de -parken!
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Voor uw bedrijf en thuis automatisering 
bieden wij u een totaal oplossing. 

 
  * Aanschaf van Computers –  Notebooks  –  Rand apparatuur  
 
  * Configuratie van Netwerk Bekabeling  –  Breedband Internet aansluitingen 
 
  * Opmaak van Internet websites  –  Aanvraag domeinnaam  
 
  * Integratie van Soft- en hardware matige toepassingen. 
 
 

Van Run - IT -  ROSMALEN - Telefoon nr. -  073-6143113 
  e-mail : info@vanrun-it.nl Internet site : www.vanrun-it.nl 
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In mijn salon kunt u terecht voor diverse Ontspanningsbehandelingen.
Ook voor Huidverbetering bent u in mijn salon aan het juiste adres. 
Dit kan door middel van een intensieve Bindweefsel massage, een behandeling 
met fruitzuren van het Duitse Productmerk  Dr. Grandel of een Microdermabrasie 
behandeling van Reviderm.
Gun u zelf eens een heerlijke behandeling en uw huid zal stralen als nooit te voren!
Ik ontmoet u graag in mijn sfeervolle salon.  
Hartelijke groet,
Dorene
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In mijn salon kunt u terecht voor diverse Ontspanningsbehandelingen.
Ook voor Huidverbetering bent u in mijn salon aan het juiste adres. 
Dit kan door middel van een intensieve Bindweefsel massage, een behandeling 
met fruitzuren van het Duitse Productmerk  Dr. Grandel of een Microdermabrasie 
behandeling van Reviderm.
Gun u zelf eens een heerlijke behandeling en uw huid zal stralen als nooit te voren!
Ik ontmoet u graag in mijn sfeervolle salon.  
Hartelijke groet,
Dorene
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In mijn salon kunt u terecht voor diverse Ontspanningsbehandelingen.
Ook voor Huidverbetering bent u in mijn salon aan het juiste adres. 
Dit kan door middel van een intensieve Bindweefsel massage, een behandeling 
met fruitzuren van het Duitse Productmerk  Dr. Grandel of een Microdermabrasie 
behandeling van Reviderm.
Gun u zelf eens een heerlijke behandeling en uw huid zal stralen als nooit te voren!
Ik ontmoet u graag in mijn sfeervolle salon.  
Hartelijke groet,
Dorene
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■  Badkamertegels

■  Keramische tegels

■  Keukentegels 

■  Leisteen

■  Marmer

■  Mozaïek

■  Natuursteen

■  Tegels op maat

■  Terrastegels

■  Vloertegels

■  Wand tegels

Gebr. van den Bergh
Nijesteijn 11
5258 PL Berlicum
Telefoon: 073 503 3785

Voor het aanbrengen en afwerken 
van alle soorten tegelwerk voor 
particulieren en bedrijven 

Bij afgifte van deze bon en per aangekocht individueel 
ticket ≥1m aan de kassa in Plopsaland De Panne, 
Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa 
Coo, Plopsa Indoor Coevorden of Holiday Park krijg je 
€ 5 korting.  
Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet combineerbaar 
met andere acties en/of voordelen. Niet inwisselbaar in 
geld. Mag niet verkocht worden. Maximum 5 tickets per 
bon. Actie geldig t/m 30/06/2019.

 Plopsa   www.plopsa.be

-€25
tot

bo
n

9798TIP
Koop je ticket(s) via www.plopsa.be 
met promocode 9798 om wachtrijen 
aan de kassa’s te vermijden!

Beleef een onvergetelijke 
dag in de -parken!
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Voor uw bedrijf en thuis automatisering 
bieden wij u een totaal oplossing. 

 
  * Aanschaf van Computers –  Notebooks  –  Rand apparatuur  
 
  * Configuratie van Netwerk Bekabeling  –  Breedband Internet aansluitingen 
 
  * Opmaak van Internet websites  –  Aanvraag domeinnaam  
 
  * Integratie van Soft- en hardware matige toepassingen. 
 
 

Van Run - IT -  ROSMALEN - Telefoon nr. -  073-6143113 
  e-mail : info@vanrun-it.nl Internet site : www.vanrun-it.nl 

Voor uw bedrijf en thuis automatisering
bieden wij u een totaal oplossing.
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Advertenties

Kennismaking
Burgemeester Jack Mikkers vindt het belangrijk in gesprek te komen met de 
burgers van ’s-Hertogenbosch. Weten wat er speelt en leeft in zijn stad, dat is 
belangrijk. 
Dus ook op bezoek bij de vele maatschappelijke organisaties in zijn stad. Na-
tuurlijk mag het Vicki Brownhuis dan niet ontbreken. 
In januari dit jaar plande hij een verrassingsbezoek. In overleg met Jacqueline 
schoof hij toen aan bij de kookworkshop. Want Jack Mikkers wil met mensen 
praten, niet alleen met het bestuur.
“Het was een intense ervaring.” Hij was erg onder de indruk van de rijke con-
tacten die hij meteen had met de andere deelnemers. “Een lach en een traan, 
een goed gesprek, daar is dan alle ruimte voor.”

Psychosociale ondersteuning
Jacqueline legt uit wat het Vicki Brownhuis biedt: een luisterend oor, onder-
steuning, informatie en ontspanning. Dit kan bijvoorbeeld door een gesprek 
met  een gastvrouw of -heer of met de psycholoog. Of genieten van een ont-
spannende massage of cursus mindfulness. “De psychosociale zorg die wij 
bieden, heeft effect op het welzijn van de mensen die bij ons komen. Het di-
recte gevolg kan zijn minder doktersbezoek en meer in balans zijn bij kanker.”

Een gesprek tussen burgemeester Jack Mikkers 
en Jacqueline Crooijmans, directeur van het 
Vicki Brownhuis

Het gaat om matched care, op 
het juiste moment de passende 
psycho-sociale ondersteuning”. 
Jacqueline Crooijmans

Samenwerking tussen de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch 
en het Vicki Brownhuis

Samenwerking tussen Gemeente en Vicki Brownhuis is belangrijk
Eén op de drie mensen krijgt kanker en dat is in een stad van 154.000 in-
woners best veel. Jack Mikkers erkent de brugfunctie die de gemeente heeft 
voor het inloophuis. Verbindingen leggen tussen ter zake doende partners. 
De gemeente kan een rol spelen in de bekendheid en het imago van het Vicki 
Brownhuis, zodat er meer gasten komen. Maar ook dat er nog meer samen-
werkingsverbanden ontstaan. 
“Om onze deur open te houden, zijn wij geheel afhankelijk van gelden van 
derden. Eén van onze bestuursleden zal daarom binnenkort tijdens de raads-
avond Informeren & Ontmoeten, de maatschappelijke betekenis van het Vicki 
Brownhuis toelichten.  Zonder subsidie kunnen we niet.” Aldus Jacqueline.

Hoe waarborg je de kwaliteit van een goede doel instelling
Jack Mikkers vraagt hoe het mogelijk is om al 27 jaar goed te functioneren. 
“Dat heeft te maken met de organisatie van het Vicki Brownhuis. We hebben 
net als bij een succesvolle (commerciële) organisatie goede mensen nodig, 
een professioneel bestuur en een uitgebreid netwerk. We maken gebruik van 
de talenten van de negentig vrijwilligers. En verder hebben we een overkoe-
pelende organisatie, het IPSO, die waakt over de kwaliteit van de ruim 75 in-
loophuizen in Nederland.”
Het lijkt Jack Mikkers goed als alle inloophuizen dezelfde naam zouden heb-
ben. Dit zou een groot voordeel opleveren voor de bekendheid. Jacqueline: 
“Dat klopt en men denkt erover na. Maar het is van groot belang het eigen 
warme hart en karakter te behouden.” 
De deur van het Vicki Brownhuis staat open voor alle mensen uit de regio 
’s-Hertogenbosch. De burgemeester beveelt het van harte aan!
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* De ouderen specialist, zodat u Langer Thuis kunt wonen

* Valpreventie en alles over vallen

* De fysiotherapeut / ergotherapeut die bij u thuis komt

* Telefoon: 06 15641949

* www.fysio-langerthuis.nl
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* De fysiotherapeut / ergotherapeut die bij u thuis komt

* Telefoon: 06 15641949

* www.fysio-langerthuis.nl

Vergaderboot van Verkade

www.verkaderen.nl
Plannen voor een vergadering, heisessie of training? 

Neem dan contact met mij op. Ik neem graag de 
mogelijkheden met je door.

Ronald Verkade    
Gastheer/Kapitein    

06 255 503 41
info@verkaderen.nl

„Vergadere op ee uniek lokati!“
Voor de juiste koers van uw bedrijf

Silhouet-mammacare is gespecialiseerd in borstzorg na een borstoperatie 
op het gebied van lingerie. Heeft u een borstoperatie ondergaan en op 
zoek naar lingerie of een borst(deel)prothese dan bent u bij Silhouet op 
het juiste adres. Silhouet werkt alleen op afspraak.

Silhouet wenst het Vicki Brownhuis veel succes in al hun activiteiten!

Geertrui van den Meerendonk-Schoondermark
Wilhelminastraat 10 | 5251ES Vlijmen | 073-5111701

info@silhouet-mammacare.nl | www.silhouet-mammacare.nl

06 - 24 26 97 42
www.seoh-uitvaart.nl
haroldhoes@seoh-uitvaart.nl

Dé andere uitvaartverzorger.

Voor alle uitvaarten. 
Tevens milieubewuste, groene uitvaarten.
Ook als u elders verzekerd bent.

Harold Hoes
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Krachtpatsers
We bieden dit jaar vijf bijeenkomsten waarin we samen gaan wer-
ken aan de impact van kanker in het gezin. Voor jongeren van 8 
tot 12 jaar. De bijeenkomsten staan in het teken van creativiteit, 
activiteit en thema’s als vertrouwen, trots, verlangen en toekomst .

Onderwijsprojecten
Om kanker bespreekbaar te maken bij jongeren hebben we een 
speciaal educatieprogramma ontwikkeld. Eén voor basisscholen 
(Basisschool Onderwijs Project (BOP)) en één voor scholen in het 
voorgezet onderwijs (Jongeren Onderwijs Project (JOP)).

Basisschool Onderwijs Project
We hebben een onder-, midden- en bovenbouw lesprogramma 
ontwikkeld. Het programma is opgedeeld in een informatief, een 
creatief en een actief gedeelte. En afgestemd op de belevingswe-
reld van de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de kleintjes heb-
ben we een heel leuk poppenspel.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze ochtenden, maar meestal 
organiseert de school in ruil bijvoorbeeld een sponsorloop voor het 
Vicki Brownhuis.

Jongeren Onderwijs Project
Genoeg gekankerd! Zo heet ons Jongeren Onderwijs Project. Jon-
geren die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met 
kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen 
gebeurt. Durven praten over kanker met en door jongeren, dat is 
de doelstelling!

Onze onderwijsprojecten, aandacht voor de jeugd
We bieden onderwijsprogramma’s, massages en kunstzinnige hulpverlening. 
Wij kunnen kinderen met elkaar in contact brengen of anderszins adviseren. 

Het Jongeren Onderwijs Project, 
om kanker bespreekbaar te kunnen 
maken bij 2e en 3e klassers. Heel 
erg nodig en bijzonder om te 
kunnen doen! 
Jacqueline Zoomers

Beroepsonderwijs
Ook bij diverse hoge scholen geven we informatie over het Vicki 
Brownhuis en vertellen daar wat we kunnen betekenen voor de 
doelgroep waarvoor deze studenten worden opgeleid. 
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WWW.GEERTGLAUDEMANS.EU

Steeds meer mensen kiezen voor Iokai Shiatsu therapie, een perfect natuurlijk alternatief op uw weg naar 

volledige gezondheid. Uw alternatief zorgtegoed ad EUR 350 dekt (deels) tot 8 shiatsu behandelingen per jaar. 

Bij behandeling van kanker en reuma zetten wij langdurig Stamarand in, een Jojoba patentremedie rijk aan 

simmondsines, die ongewenste celgroei kunnen tegengaan!

Mr Louis van Hooft  – Iokai Shiatsu Therapeut  acupuncturist  lid VIS, VNT, RBCZ, NGS 

Karel Ensinckstraat 40E, 5246GM Rosmalen Mobiel nr 0614635477 

praktijk.iokai-shiatsu@kpnplanet.nl | www.praktijk-iokai.nl
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 Den Bosch-Oss

Flexibel team van ZZP-ers

Zorg op de momenten waarop u dat wenst

Bij PrivaZorg staat de cliënt centraal!

• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Verpleging
• Nachtzorg

Dé thuiszorg waarbij u  zich thuis voelt! 

PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. Vanuit regionale zelfstandige 
steunpunten worden zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd. Ons landelijk netwerk 
van steunpunten wordt vanuit een Centraal Kantoor te Amersfoort ondersteund. 

• Palliatief (terminale) zorg
• Zorg bij Niet Aangeboren 
 Hersenletsel (NAH)
• Zorg na letselschade

PrivaZorg Den Bosch-Oss en omstreken
Hintham 124 b
5246 AK  Rosmalen
Tel: 073 644 22 75
info@privazorgdenbosch-oss.nl
www.privazorgdenbosch-oss.nl

1901 adv den bosch-oss 170x240   1 15-10-15   13:56
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Koningstraat 82 - 5241 TP Rosmalen - Tel. 073-5221056

Gonja Hoeks - Karin Buster

TianShu
 Acupunctuur Praktijk
 

Acupunctuur, Tuina, Cupping,
Moxa, Kruiden therapie.

 
Behandeling op afspraak

 
Susan van ’t Hof

Tweede Hambaken 68
5231 RR ‘s- Hertogenbosch

www.tianshu.nl
 

Tel: 06-39600977 /  073-8889798

Vanelly
Elly van Schalkwijk
maakt kleding

info@vanelly.eu
www.vanelly.eu

Postelstraat 69-71
5211DX ‘s-Hertogenbosch

073 6100023
06 10343644

Een vers getapt pilsje, 

een plankje mee lekkers. 

Een goed gesprek.

Muziekske d’rbij...
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De Rooie Haen 
Kerkstraat 83 · ‘s-Hertogenbosch

Ik zie oe gère bij:

Douwe Egberts Cafe
Visstraat 33, 5211 DM ´s-Hertogenbosch

073-6141180 - info@koffi  ecafedenbosch.nl
www.facebook.com/decafedenbosch

Instagram @decafedenbosch
 

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30

za 08.30 - 17.30
zo 10.30 - 17.30

Behandeling volgens afspraak 
op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 - 19.00 uur

Baliewinkel & apotheek doorlopend 
geopend van 8.30 - 19.00 uur

Telefonisch spreekuur 
dagelijks van 15.30 - 16.00 uur

Inloopspreekuur zaterdag 
van 9.30 - 12.00 uur

www.theatersinnederland.nl

Karin Spapens
karin@verliesbegeleidingdezeester.nl
Woeringenlaan 35 - 5144 CH Waalwijk

T 06 30360877
www.verliesbegeleidingdezeester.nl

Koningstraat 82 - 5241 TP Rosmalen - Tel. 073-5221056

Gonja Hoeks - Karin Buster

TianShu
 Acupunctuur Praktijk
 

Acupunctuur, Tuina, Cupping,
Moxa, Kruiden therapie.

 
Behandeling op afspraak

 
Susan van ’t Hof

Tweede Hambaken 68
5231 RR ‘s- Hertogenbosch

www.tianshu.nl
 

Tel: 06-39600977 /  073-8889798

Vanelly
Elly van Schalkwijk
maakt kleding

info@vanelly.eu
www.vanelly.eu

Postelstraat 69-71
5211DX ‘s-Hertogenbosch

073 6100023
06 10343644

Een vers getapt pilsje, 

een plankje mee lekkers. 

Een goed gesprek.

Muziekske d’rbij...
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De Rooie Haen 
Kerkstraat 83 · ‘s-Hertogenbosch

Ik zie oe gère bij:

Douwe Egberts Cafe
Visstraat 33, 5211 DM ´s-Hertogenbosch

073-6141180 - info@koffi  ecafedenbosch.nl
www.facebook.com/decafedenbosch

Instagram @decafedenbosch
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Telefonisch spreekuur 
dagelijks van 15.30 - 16.00 uur

Inloopspreekuur zaterdag 
van 9.30 - 12.00 uur

www.theatersinnederland.nl



Advertenties

SamenLoop voor Hoop
Het is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. 
Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten 
stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens het evenement lopen deel-
nemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan 
het wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een ge-
zellige braderie en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers 
als de deelnemers een onvergetelijk evenement is. De openheid, saamho-
righeid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat 
niemand onberoerd laat.

Goed doel
Iedere plaats waar Samenloop voor Hoop georganiseerd wordt, mag ook 
een goed doel uitkiezen waar een deel van de opbrengst naar toe gaat. 

Een evenement dat niemand onberoerd laat

Het Vicki Brownhuis vind je ook in de 
lokale GoedeDoelengids.nl  
Op deze site vind je een exclusieve 
selectie van organisaties uit deze 
sectoren die waardering en steun ver-

dienen. De goede doelen voldoen aan 
strenge criteria van betrouwbaarheid, 
doelmatigheid, lokale betrokkenheid, 
continuïteit en (sociale) duurzaamheid. 
https://s-hertogenbosch.lokalegoede-

doelengids.nl/goede-doelen/
vicki-brownhuis/

Op deze site kunt u informatie vinden 
over schenken en nalaten.

In onze regio is het Vicki Brownhuis het goede doel voor de plaatsen Esch, 
Rosmalen, Sint Michelsgestel en Heusden.

Eregasten
In ruil hiervoor organiseert het Vicki Brownhuis de ‘huiskamer voor eregas-
ten’. Zij worden vierentwintig uur verzorgd, beziggehouden en vertroeteld 
door vrijwilligers. Zo zijn er leuke activiteiten zoals een kapper en visagiste. 
Er worden diverse workshops en massages aangeboden. De eregasten 
kiezen zelf wat ze leuk vinden en kunnen daar aan meedoen. 

De GoedeDoelengids van ‘s-Hertogenbosch

Het was een bijzondere eer om eregast te 
mogen zijn bij Samenloop voor Hoop” 
Wilma Pennings

De Samenloop voor Hoop in Esch

Vicki_Magazine_DEF.indd   6-7 27-10-19   19:46



Naast scootmobielen kunt u bij ons ook terecht 
voor andere zorg artikelen zoals anti-slip pantoffels, 
wandelstokken, accessoires, onderhoud, reparatie en nog veel meer.

Kom gerust kijken in onze winkel in Rosmalen 
Venstraat 46 A, Tel. 073-2072622
Of kijk in onze webwinkel op www.menselijkiswenselijk.nl

Vrouwen met borstkanker in de 
regio Utrecht, komen voor hun 
borstprothese en lingerie naar 
KMI Mammacare in Nieuwegein. 

Door onze persoonlijke 
aandacht, diverse modellen en 
merken borstprotheses en een 
uitgebreid assortiment 
protheselingerie en -badkleding, 
krijgen onze klanten dat 
belangrijke steuntje in de rug!

KMI Mammacare
Koekoekslaan 2a • 3435 CL Nieuwegein • Tel : 030-6032971
www.kmimammacare.nl • facebook

KMI MAMMACARE 
UW BORSTPROTHESE 
LEVERANCIER

Familie
&

Relaties

Huis
&

Hypotheek

OndernemingOndernemingOndernemingTel: 073-6136726, Julianaplein 3, 5211 BA ‘s-Hertogenbosch
info@vaneetennotarissen.nl - www.vaneetennotarissen.nl

 OPLEIDEN - TRAINEN - COACHEN
Paardenkracht voor Teams | Pony Power voor Kids | Paardenkracht voor Pubers

Organisatie-ontwikkeling | Management Training | Specialisatiecursussen voor coaches

www.grootsenpuur.nl
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Praktijk MooiLeven
Gezinscoaching bij verlies en andere levensvragen

 
Praktijk MooiLeven |  ‘s-Hertogenbosch | 

www.mooi-leven.nu | 0611171370

Gespecialiseerd in rijopleidingen voor mensen
met een medische indicatie of beperking

www.jvgrijopleidingen.nl

Runweg 30 Berlicum  T 073 5032272
www.evansantvoort.nl

Het adres voor 
kickboksen en sportvoeding

Copernicuslaan 300 • Den Bosch 
(achter ’t station) • 073-6221121 

www.fi tnessenbudoshop.nl

Ik mis jou | Ik mis ons | Ik mis mij 
Praktijk MooiLeven

Begeleiding bij verlies door ziekte, overlijden en echtscheiding
voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 Praktijk MooiLeven | 's-Hertogenbosch | www.mooi-leven.nu

Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo
Innerlijke rust voor lichaam en geest 

Voetrefl ex - Tarot - Reiki - Reading(aan huis) - Healing - Coaching - Mailconsult

Afhankelijk van uw verzekering worden mijn behandelingen door de meeste zorgverzekeraars ver-
goed. Daarbij heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Bij VoKo bent u in deskundige handen

 www.praktijkvoko.nl
Marconistraat 46 - 5223CH - 's-Hertogenbosch

Voor afspraak of meer info: 06-15192150 of stephankonings@praktijkvoko.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

VERTROUWD
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T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
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SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

Gordijnen
Binnenzonwering
Vloerbedekking

Vloerkleden
Traplopers

Horren
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OP ZOEK NAAR MEER RUST?
ONTDEK WAT JOUW PAD IS
NAAR EEN LICHTER LEVEN

- IK LOOP GRAAG MET JE MEE -

MINDFUL COACHING
MINDFULNESS TRAINING

BEGELEIDING BIJ HERSTEL & OPBOUW
- DOOR EEN ERVAREN ZORGPROFESSIONAL -

WWW.PREZENTMINDFULNESS.NL

Gespecialiseerd in rijopleidingen voor mensen
met een medische indicatie of beperking

www.jvgrijopleidingen.nl

Runweg 30 Berlicum  T 073 5032272
www.evansantvoort.nl

Het adres voor 
kickboksen en sportvoeding

Copernicuslaan 300 • Den Bosch 
(achter ’t station) • 073-6221121 

www.fi tnessenbudoshop.nl

Ik mis jou | Ik mis ons | Ik mis mij 
Praktijk MooiLeven

Begeleiding bij verlies door ziekte, overlijden en echtscheiding
voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 Praktijk MooiLeven | 's-Hertogenbosch | www.mooi-leven.nu

Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo
Innerlijke rust voor lichaam en geest 

Voetrefl ex - Tarot - Reiki - Reading(aan huis) - Healing - Coaching - Mailconsult

Afhankelijk van uw verzekering worden mijn behandelingen door de meeste zorgverzekeraars ver-
goed. Daarbij heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Bij VoKo bent u in deskundige handen

 www.praktijkvoko.nl
Marconistraat 46 - 5223CH - 's-Hertogenbosch

Voor afspraak of meer info: 06-15192150 of stephankonings@praktijkvoko.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

Gordijnen
Binnenzonwering
Vloerbedekking

Vloerkleden
Traplopers

Horren



Advertenties

Samenwerking
Godfried van de Gevel is al zes jaar enthousiast lid van de Lions. “Met een 
diverse groep mensen werken we gezamenlijk aan een betere wereld. In 
dit kader zijn we een driejarige relatie met het Vicki Brownhuis aangegaan. 
Want de doelen die de Lions kiezen, moeten altijd iets te maken hebben 
met mensen.”

Taste4Charity
“Wij doen diverse dingen voor het inloophuis. Zo werken we een dagje in 
hun tuin. Maar we verzinnen ook acties om geld binnen te halen. Dit jaar 
organiseren wij voor de tweede keer ‘Taste4Charity’. Een sfeervolle zondag-
middag, tot in de puntjes verzorgd door Kasteel Maurick.  
Tijdens de matinee zijn een aantal kwalitatief hoogwaardige, unieke items 
geveild. De opbrengst van die veiling en maar liefst € 50,00 per couvert 
(couvertprijs bedraagt € 125,00 per gast) is naar het Vicki Brownhuis ge-
gaan en wordt ingezet om het onderwijsprogramma uit te breiden. In 2019 
is maar liefst € 15.911,00 opgehaald. 

Het Vicki Brownhuis is een begrip
Godfried, Bosschenaar in hart en nieren, kent het Vicki Brownhuis al heel 
zijn leven. Het is een echt Bosch begrip. Godfried weet wat de ziekte doet. 
Van dichtbij heeft hij het diverse malen meegemaakt. Zijn vader werd ziek, 
zijn neef en één van zijn beste vrienden kregen op jonge leeftijd kanker. En 
pasgeleden kreeg ook een vriendin het slechte nieuws.  Alle reden voor hem 
om zich in te zetten voor het Vicki Brownhuis.

Godfried is een echte Bourgondiër en werkt als wijnadviseur horeca bij 
Verbunt-Verlinden. Hij geeft graag adviezen aan restaurants over wijn- spijs-
combinaties, wijn- en menukaarten en wijnklimaatkasten. Logisch dat de 
wijnen tijdens ‘Taste4Charity’ excellent zijn. Godfried zorgt dat ze perfect 
passen bij de heerlijke gerechten van Niek van Lieverloo, de Chef de Cuisine 
van Kasteel Maurick.

Godfried zit ook in de veilingcommissie. Begrijpelijk dat één van de kavels 
te maken zal hebben met wijn. Maar Godfried houdt ook van kunst. Hele-
maal als dit ook een maatschappelijke tintje heeft. Enige kunstwerken, waar-
onder twee prachtige schilderijen, die geveild gaan worden zijn gemaakt 
door personen met een verstandelijke beperking. Zo helpt hij ook weer een 
ander goed doel. Hopelijk blijven we niet drie jaar maar langer bij elkaar 
betrokken. Misschien op een andere manier. 

Driejarige relatie met Lions 
Crèvecoeur ’s-Hertogenbosch

Ieder mens maakt het wel een keer mee , dus 
iedereen zou hierbij betrokken moeten zijn….” 
Godfried van de Gevel – lid van Lions Crèvecoeur
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Alles kan en niks moet.
Door het bieden van ondersteuning, ontspan-
ning en informatie helpen wij onze gasten met 
de diagnose kanker weer in balans te komen. 
Je kunt bij ons een kopje koffie drinken, je ver-
haal vertellen, informatie vragen of deelnemen 
aan een individuele- of groepsactiviteit, waarbij 
er ruimschoots de gelegenheid is voor informeel 
lotgenotencontact. Benieuwd welke activiteiten 
er allemaal zijn? We hebben ze hier voor je op 
een rijtje gezet. Er is voor elk wat wils. In de ka-
lender op de site vind je alle informatie over een 
activiteit en je kan je direct inschrijven.

Wij zijn er 
iedere dag voor 

onze gasten
De hommel was mijn 
inspiratiebron, een veel te 
groot dik lijfje en veel te 
kleine vleugeltjes om te 
kunnen vliegen. 
Maar de hommel kan het, 
omdat hij er in gelooft dat 
hij het kan. 
Zo ben ik ook mijn traject  
aangegaan, door geloof 
in mezelf en 
doorzettingsvermogen.
Frederique Spronk-Leenders
covergirl
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Hoe werkt het?
Wij leveren een speciale koffiekit, waarmee 
je gemakkelijk een KoffieBreak organiseert 
én even stil kan staan bij kanker. In de kit zit-
ten koffiebekers, (Vicki) brownies, servetjes, 
informatie over het Vicki Brownhuis, een 
collectebus én een ‘verwenmoment’ voor 
iemand die geraakt is door kanker. Voor de 
koffie of thee zorg je zelf, die zit niet in de kit. 

De kosten per koffiekit zijn:
• voor een bedrijf: € 100
• voor een vereniging of stichting: € 50
• voor particulieren: € 20
 
Een koffiekit is voor maximaal 10 personen. 
Je kunt uiteraard meerdere koffiekits bestel-
len. Misschien wil je een taart bakken of een 
picknick organiseren. Alles kan en is aan ie-
ders inventiviteit. 
Tijdens de KoffieBreak kan je het informa-
tiemateriaal bekijken, het verwenmoment 
weggeven en een vrijwillige bijdrage in de 
collectebus doen. Om anderen vooraf te in-
formeren sturen we promotiemateriaal en 
een communicatiekit. 

Wat is het?
In 2019 was er voor de eerste keer de Vicki Brownhuis Koffie-
Break. Een jaarlijks initiatief in de week van WereldKankerDag  
waarbij bedrijven, verenigingen en particulieren in de regio 
’s-Hertogenbosch koffie drinken voor het goede doel. Wij danken 
alle deelnemers voor de fantastische opbrengst van €10.261,06! 

Met onze speciale koffiekit organiseer je op het werk, de 
vereniging of gewoon thuis heel eenvoudig een Koffie-
Break voor het Vicki Brownhuis. Iedereen kan meedoen. 

Landelijke actie
Omdat de KoffieBreak bij ons en bij inloophuis Tiel zo’n 
succesvolle actie is, besluit IPSO, de overkoepelende or-
ganisatie van alle inloophuizen in Nederland ook mee te 
doen. Ze gaan deze actie landelijk promoten en onder-
steunen waar nodig.
In Nederland zijn ongeveer 75 inloophuizen. Als ze alle-
maal mee doen, zal dit ook effect hebben op de lande-
lijke bekendheid van de inloophuizen voor mensen die 

Doe jij ook mee aan de KoffieBreak voor het Vicki Brownhuis?

geraakt zijn door kanker. 
En hopelijk weten dan nog meer 
mensen ons te vinden bij de diagnose 
kanker.

Waarom meedoen?
Doel van de Vicki Brownhuis Koffie-
Break is het ondersteunen en verder 
bekend maken van ons werk. Jaarlijks 
hebben we circa 5.000 gastcontacten. 

Met het geld dat we inzamelen kun-
nen we de psychosociale ondersteu-
ning aan mensen geraakt door kanker 
in de regio verder verbeteren.

De KoffieBreak in februari is dan ook 
een moment om samen even stil te 
staan bij kanker en de impact ervan. 
Iedereen kent wel iemand met kanker 
en heeft gezien of ervaren dat het je 
leven compleet op z’n kop zet.
Alle gelden worden volledig inge-
zet ten behoeve van ondersteuning, 
ontspanning en informatie voor onze 
gasten.

Op 4 februari 2020 organiseren wij voor 
de tweede keer de Vicki Brownhuis Koffie-
Break. Een mooi moment om met elkaar stil 
te staan bij kanker.

De KoffieBreak bij Drukkerij van 
Gerwen in februari 2019.
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Op zoek naar ontspanning?
Dat kan bij ons doorlopend in de 
yogaruimte maar ook buiten tussen 
de alpaca’s in Nuland  of aan de 
Maas bij Empel/Gewande.  
Kijk op www.deruimtevooryoga.nl  

Naast scootmobielen kunt u bij ons ook terecht 
voor andere zorg artikelen zoals anti-slip pantoffels, 
wandelstokken, accessoires, onderhoud, reparatie en nog veel meer.

Kom gerust kijken in onze winkel in Rosmalen 
Venstraat 46 A, Tel. 073-2072622
Of kijk in onze webwinkel op www.menselijkiswenselijk.nl

Vrouwen met borstkanker in de 
regio Utrecht, komen voor hun 
borstprothese en lingerie naar 
KMI Mammacare in Nieuwegein. 

Door onze persoonlijke 
aandacht, diverse modellen en 
merken borstprotheses en een 
uitgebreid assortiment 
protheselingerie en -badkleding, 
krijgen onze klanten dat 
belangrijke steuntje in de rug!

KMI Mammacare
Koekoekslaan 2a • 3435 CL Nieuwegein • Tel : 030-6032971
www.kmimammacare.nl • facebook

KMI MAMMACARE 
UW BORSTPROTHESE 
LEVERANCIER

Familie
&

Relaties

Huis
&

Hypotheek

OndernemingOndernemingOndernemingTel: 073-6136726, Julianaplein 3, 5211 BA ‘s-Hertogenbosch
info@vaneetennotarissen.nl - www.vaneetennotarissen.nl

 OPLEIDEN - TRAINEN - COACHEN
Paardenkracht voor Teams | Pony Power voor Kids | Paardenkracht voor Pubers

Organisatie-ontwikkeling | Management Training | Specialisatiecursussen voor coaches

www.grootsenpuur.nl



Advertenties

Wat is positieve gezondheid?
Machteld Huber introduceert het 
concept positieve gezondheid in 
Nederland in 2012. In dit concept 
wordt gezondheid niet meer ge-
zien als de af- of aanwezigheid van 
ziekte, maar als het vermogen van 
mensen om met de fysieke, emo-
tionele en sociale levensuitdagin-
gen om te gaan en zoveel moge-
lijk eigen regie te voeren. In deze 
visie is gezondheid niet meer het 
domein van de zorgprofessionals, 
maar van ons allemaal. Het gaat 
immers om het vermogen om met 
veranderende omstandigheden 
om te gaan. 

Vrijwilligers worden opgeleid
Net als het Jeroen Bosch Zieken-
huis werkt het Vicki Brownhuis 

met dit concept. Onze vrijwilligers 
krijgen trainingen over hoe te wer-
ken met dit principe.
 
Zes dimensies
Er zijn zes dimensies om het ge-
zondheidswelzijn te meten, na-
melijk: lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, zingeving, kwaliteit 
van leven, meedoen en dagelijks 
functioneren. 
Door middel van  dit web kunnen 
we goed bespreekbaar maken wat 
de gast zou willen. De gast is im-
mers regisseur van zijn/haar eigen 
leven. 
Door de activiteiten van het Vicki 
Brownhuis, de gesprekken, de info 
en ondersteuning die we bieden, 
proberen we bij te dragen aan het 
welzijn van onze gasten. 

Wij werken met het concept positieve gezondheid
Weer in balans bij kanker is niet voor niets onze slogan. 

Lichaams-
functies

Dagelijks
functioneren

Mentaal
welbevinden

Kwaliteit
van leven

Meedoen Zingeving
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Yoga “Speciaal”
Helende yoga voor iedereen die met

de diagnose kanker geconfronteerd wordt.

“De plek om thuis te komen bij jezelf”
Janneke van de Ven
De Oude Kamp 22
5247 WK Rosmalen

073 5210624
06 47446740

www.sadana-rosmalen.nl

P. Loosveld Wand- en Plafondafwerking
Specialist in het afwerken van plafonds en wanden 

John F. Kennedylaan 15 - Vught

Spuitwerk van 
plafonds en wanden
GSM : 06 20 20 39 68
Email : p.loosveld@home.nl

zorg voor 
gezelschapsdieren

C. Kannemansstraat 24, Den Bosch-Hintham. Tel.: 073 - 641 66 66  

 www.dierenkliniekhoogveld.nl

Artsen: 
Ellen v.d. Heuvel   
Majella Luiten

Behandeling volgens afspraak op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 19.00 uur

Baliewinkel & apotheek doorlopend geopend van 8.30 - 19.00 uur

Telefonisch spreekuur dagelijks van 15.30 - 16.00 uur

Behandeling volgens afspraak op 
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 19.00 uur
Baliewinkel & apotheek doorlopend 
geopend van 8.30 - 19.00 uur
Telefonisch spreekuur 
dagelijks van 15.30 - 16.00 uur 

C. Kannemansstraat 24
Den Bosch-Hintham
Tel.: 073 - 641 66 66
www.dierenkliniekhoogveld.nl

Artsen:
Ellen v.d. Heuvel
Majella Luiten



Advertenties

De reis in beeld
Drie jonge stoere vrouwen (twee ervan zijn gast van het Vicki Brownhuis) 
delen hun verhaal met deze groep. Dit geeft een duidelijk inzicht op welke 
momenten de patiënt tegen iets aanloopt, hulp of zorg nodig heeft, er iets 
misging of juist een hele goede ervaring heeft. 
We hebben dit in beeld gebracht op de gebieden: emotie, proces, regie en 
communicatie. In de tijdsbalk: diagnose, behandeling, behandelingen ge-
reed en ‘het leven na kanker’. 

Gewenste patiëntenreis
Met een projectgroep uit de diverse zorgaanbieders en ‘de patiënt’ gaan we 
de gewenste reis in beeld brengen. Kijken hoe we in kunnen spelen op de 
behoeftes en de hiaten die er zijn. Zodat in de toekomst mensen die geraakt 
zijn door kanker niet in een zwart gat vallen zoals nu vaak het geval is. Door 

De patiëntenreis in de regio ‘s-Hertogenbosch 
Op initiatief van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en samen met 

zorginstellingen hebben we in september 2019 
de ‘patient journey’ doorlopen. 

goede samenwerking in het on-
cologisch netwerk (in oprichting) 
‘s-Hertogenbosch werken we 
hier aan. Insteek is ook hierbij 
positieve gezondheid. 

Niet alleen samenwerking is 
belangrijk, maar ook van elkaar 
weten wat er waar te doen is in 
de regio. 
Zodat mensen die geraakt zijn 
door kanker zo veel mogelijk in 
de buurt van hun woonomge-
ving hulp kunnen krijgen. 

Wij werken samen met:  
 
Arbo Unie, Belife, Doornakanker,  
Eerstelijns psychologie, Farent,  
FyNeOn (fysiotherapeuten), Gasten, 
Gezondheidscentrum Maaspoort,   
Huisartsen regio ’s-Hertogenbosch, 
Inloophuis TOON Waalwijk, 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
KASAM, ROS Robuust, Patiënten, 
Praktijk Eerstelijns psychologie, 
Vivent, Voedingsdeskundigen

Samen werken aan de patiëntenreis onder begeleiding van Riky de Veth.
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Gespecialiseerd in rijopleidingen voor mensen
met een medische indicatie of beperking

www.jvgrijopleidingen.nl

Runweg 30 Berlicum  T 073 5032272
www.evansantvoort.nl

Het adres voor 
kickboksen en sportvoeding

Copernicuslaan 300 • Den Bosch 
(achter ’t station) • 073-6221121 

www.fi tnessenbudoshop.nl

Ik mis jou | Ik mis ons | Ik mis mij 
Praktijk MooiLeven

Begeleiding bij verlies door ziekte, overlijden en echtscheiding
voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 Praktijk MooiLeven | 's-Hertogenbosch | www.mooi-leven.nu

Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo
Innerlijke rust voor lichaam en geest 

Voetrefl ex - Tarot - Reiki - Reading(aan huis) - Healing - Coaching - Mailconsult

Afhankelijk van uw verzekering worden mijn behandelingen door de meeste zorgverzekeraars ver-
goed. Daarbij heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Bij VoKo bent u in deskundige handen

 www.praktijkvoko.nl
Marconistraat 46 - 5223CH - 's-Hertogenbosch

Voor afspraak of meer info: 06-15192150 of stephankonings@praktijkvoko.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

VERTROUWD
SINDS 1948

Graafseweg 354a
5213 AS ’s-Hertogenbosch

T: 073-61 36 15 5 E: info@rietveldwoninginrichting.nl
W: www.rietveldwoninginrichting.nl

Gordijnen
Binnenzonwering
Vloerbedekking

Vloerkleden
Traplopers

Horren

AANDACHT – COMPASSIE – HOLISTISCH zijn de kernwoorden waarmee ik je begeleid.
VERTROUWEN is mijn basishouding en begint bij de ervaring dat jij je gezien, gehoord 
en serieus genomen voelt. Alleen dàn kun jij je openstellen voor dàt wat zich aandient. 
Resultaat: een ontdekkingstocht naar je talenten en drijfveren die jouw innerlijke kracht 
op de voorgrond brengen. Je geest en lichaam komen in balans en je energieniveau stijgt. 

Rust, ontspanning en regie over je eigen leven nemen (weer) toe. 
Dit alles door het leren herkennen van gevoelens en emoties in je lichaam en het vinden 
van de juiste woorden die niet eerder gezegd konden worden. 
Je kunt nu onnodige ballast loslaten.

Praktijk MIRER | Lunersingel 71 | 5245 CA Rosmalen
M. 06 13 17 95 92 | www.praktijkmirer.nl | info@praktijkmirer.nl
Yvonne Mirer; óók docent Energetische ontspanning bij het Vicki Brownhuis

2

leverancier voor 
terrashaarden op gas, 

wijnvaten, 
steigerhouten meubelen 

voor binnen en buiten, 
en alle soorten grind-split-keien.

lettertype; TURNPIKE

Trade

mgr Goossenssingel 26 - 5262 SN Vught - 06-55544485

Erik Visser Pianotechniek
Stemmen, Repareren, Pianoverhuur

In- en verkoop Piano's en Vleugels 

Telefoon   073 6412187          

www.pianotechniek.com

HR++ Dubbel glas in elk raam, kozijn 
of deur. Ook in monumentale 
gebouwen zonder aantasting van 
het buitenaanzicht.
 
www.joostenboxtel.nl
marcel@joostenboxtel.nl
06-47660644

VAN ERP 
TEGELS & OUTLET

zeer aantrekkelijke prijzen!!

 
 
 

 

Voor de professionele gebruiker & de DOE-HET-ZELVER!
www.bouwmaterialen-neerkant.nl

■ Bouwmaterialen ■ Gereedschappen
■ Stukadoorsmaterialen ■ Elektro
■ Hout- en plaatmaterialen ■ PVC & leidingwerk
■  Machinale timmerwerken, ■ Hang- en sluitwerk

zoals kasten, kozijnen etc. ■ Klus- en kleinmateriaal

Bouwen of verbouwen?
Vraag een vrijblijvende 

offerte aan!

Wij bezorgen alle 
materialen in de regio 

gratis thuis!

Moostenstraat 39
5758 RX  Neerkant
T 077 466 22 33

M 06 38 32 06 78

info@bouwmaterialen-
neerkant.nl

Drumhuis Helmond, kom 
langs voor een gratis 
proefl es.
Leer beter drummen!
 
Drumles, In- en verkoop 
drummaterialen.
www.drumhuishelmond.nl

Wellness World Helmond

Wellness World Helmond • Lage Dijk 1, Helmond (tegenover Heuts) • Tel. 0492-552428
www.wellnessworldhelmond.nl

Voor het 
gehele 

wellness 
assortiment 
moet u bij 

Wellness World 
Helmond zijn!Sauna’s

vanaf €795,-
Veranda’s

vanaf €798,-
Spa baden

vanaf €3500,-
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Spa baden

vanaf €3500,-

 
 
 

 

Voor de professionele gebruiker & de DOE-HET-ZELVER!
www.bouwmaterialen-neerkant.nl

■ Bouwmaterialen ■ Gereedschappen
■ Stukadoorsmaterialen ■ Elektro
■ Hout- en plaatmaterialen ■ PVC & leidingwerk
■  Machinale timmerwerken, ■ Hang- en sluitwerk

zoals kasten, kozijnen etc. ■ Klus- en kleinmateriaal

Bouwen of verbouwen?
Vraag een vrijblijvende 

offerte aan!

Wij bezorgen alle 
materialen in de regio 

gratis thuis!

Moostenstraat 39
5758 RX  Neerkant
T 077 466 22 33

M 06 38 32 06 78

info@bouwmaterialen-
neerkant.nl

Drumhuis Helmond, kom 
langs voor een gratis 
proefl es.
Leer beter drummen!
 
Drumles, In- en verkoop 
drummaterialen.
www.drumhuishelmond.nl
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S.K.M. Reinigingstechniek
Lage druk zandstralen             

Droogijsreinigen
 

  ook meubels & oldtimers zandstralen 

S.Mitrovic
Tel 06-23885064

www.skmdroogijs.com

Copernicuslaan 300 • Den Bosch (achter ’t station) • 073-6221121 
www.fi tnessenbudoshop.nl

Hoog Energetische Complementaire Zorg Novis Temporis  
Iokai-Shiatsu, Acupunctuur en Hoogenergetische helende therapie/remedies op afstand.

Via ons HET Complementair Zorg-abonnement houdt u uw levensenergie permanent in
harmonisch dynamisch Nieuwetijd evenwicht wereldwijd! Vanaf EUR 10 pp. per mnd.  

Mr. Louis van Hooft Registertherapeut Complementaire Natuurlijke Zorg 
Karel Ensinckstr.40E, 5246GM Rosmalen en Nieuwstr. 99,1730 Asse (bij Brussel)
Afspraak T  0614635477 info@hetcentrumnovistemporis.nl www.hetcentrumnovistemporis.nl
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Kollenburg Bouwservice is zich gaan specialiseren in energie zuinig bouwen.

Tevens beschikken wij over geavanceerde apparatuur op het gebied van 
stofvrij werken. Voor meer info kijk op www.kollenburgbouw.nl

Esschestraat 61  |  5262 BA Vught  |  Tel. 073-5530290  |  info@kollenburgbouw.nl  |  www.kollenburgbouw.nl

Kollenburg Bouwservice het bouwbedrijf van nu!
Verbouw, Renovatie, Nieuwbouw, Aanbouw

Hotel Terminus Folk Pub

Boschveldweg 15 - 5211 VG ‘s Hertogenbosch
073-6130666

www.hotel-terminus.nl
Naast centraal station

  

  

  

Security & Dienstverlening
Evenementen(coordinatie) o.a. Toezichthouders, Toiletdames, Verkeersregelaars.
Mobiele-surveillance, Brand en sluitronden,Hotelbewaking,Winkelsurveillance.

Facilitere diensten o.a. Schoonmaak en onderhoud, Receptiediensten
Recherchediensten in binnen en buitenland.

Optimale bereikbaarheid bij calimiteiten via meldkamer.
In samenwerking met stichting regionale alarmopvolgingsdiensten.

Tel. 24/7  073-7040173  www.abm-securityservices.nl / info@abm-securityservices.nl

groep

Drumschool Patrick Verstappen
Staakakker 38 - 5275 AN Den Dungen

www.drumschoolpatrick.nl
tel: 0735511795

mob: 0653815936

Erik Visser PIANOTECHNIEK 
Stemmen, Repareren, Pianoverhuur 
In- en Verkoop   
Telefoon   073 6412187           
www.pianotechniek.com 
KvK 16054698 

Erik Visser PIANOTECHNIEK 
Stemmen, Repareren, Pianoverhuur 
In- en Verkoop   
Telefoon   073 6412187           
www.pianotechniek.com 
KvK 16054698 

Taxi ‘s Hertogenbosch e.o.

 v Taxi
 v Groepsvervoer
 v Airport service
 v Exlusief  vervoer
 v Abonnement 50+
 v Horeca Service

Tel: 088 - 112 88 22
mob. 06 - 22496143

www.taxijandenbosch.nl

BERSSELAAR
KLUS & SCHILDERWERKEN

Ook voor uw behang/latex 
spuitwerk/glas en timmerwerken.

Apollopad 47, 5283 KG Boxtel | T. 06-283 431 22

BERSSELAAR
KLUS & SCHILDERWERKEN

Ook voor uw behang/latex 
spuitwerk/glas en timmerwerken.

Apollopad 47, 5283 KG Boxtel | T. 06-283 431 22
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Effectieve behandeling van  spanningsklachten
Adem- en Ontspanningstherapie methode van Dixhoorn richt  zich op 
de behandeling van de meer bekende spanningsklachten  zoals
hyperventilatie, burn-out, slaap- en concentratieproblemen maar ook op 
functionele problemen zoals houdings-, adem- en stemproblemen, nek-, 
rugklachten en chronische pijn. Ook worden er goede resultaten geboekt 
bij hart- en longproblemen  en bepaalde neurologische aandoeningen.
U heeft geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Voor meer informatie zie de website: www.ademtherapie-jongmans.nl
Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie 
Machteld Jongmans | Bremhoeven 17 5244 GV Rosmalen | 06-40626805
machteld@ademtherapie-jongmans.nl |machteldjongmans@ziggo.nl



Advertenties

Drie sportieve wielerteams beklim-
men in augustus en september de 
Mont Ventoux. Zij gaan deze uitda-
ging aan voor het Vicki Brownhuis.

Team Vicki Brownhuis heeft als sterke troef Stini Ames-
van den Elzen, een sportieve dame van 72 die de berg 
al vaker bedwongen heeft. Ook fietst zij tegen de kanker 
de Alpe d’Huez op. Stini is gastvrouw in het Vicki Brown-
huis. Op de vraag of zij mee wil doen, aarzelt zij geen 
seconde. Zij behaalt met succes en met een erg goede 
tijd de top.

Team Nijmegen met drie mannen die al jaren met  
elkaar fietsen. De link met het Vicki Brownhuis is  
Marcel Rutten. Hij is getrouwd met de directeur van het 
Vicki Brownhuis. Twee Nijmeegse broers Bruno en Ruud 
Joppen hebben de Mont Ventoux al vaker gedaan en zij 
zijn erg ervaren met bergbeklimmingen. Zij fietsten op 4 
september niet één maar twee keer de berg op.

Team Salesforce fietst met zes man de kale berg op. Ini-
tiatiefnemer van dit team is Erwin Boeren, werkzaam bij 

Geefactie Mont Ventoux brengt €8.852,- euro op

Salesforce. Ze hebben veel getraind 
om een goed resultaat neer te zetten. 

Teamgeest
Geweldig om dit samen met collega’s 
te doen, goed voor de teamgeest. En 
wat leuk is, Salesforce promoot en 
geeft tijd aan werknemers die zich 
inzetten voor vrijwilligerswerk. Dit 
past in hun missie en staat ook in de 
arbeidsvoorwaarden.
Dit zouden meer werkgevers moeten 
doen! Alle gelden komen geheel 
ten goede aan ontspannende activi-
teiten voor de gasten van het Vicki 
Brownhuis. 

Met heel mijn 
hart naar de top.’ 
Marcel Rutten

De lat ligt hoog 
voor ons, maar we 
gaan ervoor!’ 
Erwin Boeren

De berg is grillig, 
een huzarenstukje 
voor het goede doel.’ 
Stini Ames
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AL ONS VLEES 
IS 100% HALAL

Kleine schotel
7,00 nu voor
Tegen inlevering van deze bon

5,00

2 stuks voor
Tegen inlevering van deze bon

7,00

Turkse Pizza
Tegen inlevering van deze bon

7,50

Koningstraat 82 - 5241 TP Rosmalen - Tel. 073-5221056

Gonja Hoeks - Karin Buster

TianShu
 Acupunctuur Praktijk
 

Acupunctuur, Tuina, Cupping,
Moxa, Kruiden therapie.

 
Behandeling op afspraak

 
Susan van ’t Hof

Tweede Hambaken 68
5231 RR ‘s- Hertogenbosch

www.tianshu.nl
 

Tel: 06-39600977 /  073-8889798

Vanelly
Elly van Schalkwijk
maakt kleding

info@vanelly.eu
www.vanelly.eu

Postelstraat 69-71
5211DX ‘s-Hertogenbosch

073 6100023
06 10343644

Een vers getapt pilsje, 

een plankje mee lekkers. 

Een goed gesprek.

Muziekske d’rbij...

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEDDDEDEDEDDDED RRRRRRRRROOOOOOOOORORRRORORORRROR OOOOOOOOOIIIIIIEEEEEEEEEIEIIIEIEIEIIIEI HHHHHHHHHAAAAAAAAAHAHHHAHAHAHHHAHHAHHHAHAHAHHHAH EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAEAAAEAEAEAAAEAAEAAAEAEAEAAAEA NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNENEEENENENEEENE
De Rooie Haen 
Kerkstraat 83 · ‘s-Hertogenbosch

Ik zie oe gère bij:

Douwe Egberts Cafe
Visstraat 33, 5211 DM ´s-Hertogenbosch

073-6141180 - info@koffi  ecafedenbosch.nl
www.facebook.com/decafedenbosch

Instagram @decafedenbosch
 

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30

za 08.30 - 17.30
zo 10.30 - 17.30

Behandeling volgens afspraak 
op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 - 19.00 uur

Baliewinkel & apotheek doorlopend 
geopend van 8.30 - 19.00 uur

Telefonisch spreekuur 
dagelijks van 15.30 - 16.00 uur

Inloopspreekuur zaterdag 
van 9.30 - 12.00 uur

www.theatersinnederland.nl

ONTWERP INFORMATIE

Product

Afmetingen

Aantal

Materiaal

Drukmethode

Steunkleuren (bij zeefdruk/offset)

Afwerking

Debiteurnr.

Ordernr.

Datum

Aantal keer gewijzigd

Visitekaartjes

85 x 54 mm

500 stuks

Kunststof 0,5 mm dik (wit)   

Full-colour print (CMYK)

-

Schoonsnijden vzv Ronde hoeken 

9372

90023898

24-06-2019

0

= Snijlijn

Jonge gebruikte auto's - Onderhoud
Schadeherstel - Private Lease

Maria Kramer Business Cards
Keulenaar 13
3961 NM Wijk bij Duurstede

0343 - 577 709  
info@maria-kramer.com
www.maria-kramer.com

T
M
W

Per drukproef kan maximaal één wijziging kosteloos 
doorgevoerd worden. Voor eventueel volgende wijzigingen zullen 
wij helaas extra kosten in rekening moeten brengen.

Deze drukproef is bindend voor wat de tekst, stand en 
kleurnummer(s) betreft. Controleert u deze daarom nauwkeurig. 
Na goedkeuring van de drukproef en kleurnummer(s) kunnen wij 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden omtrent fouten in de 
tekst en kleur.

De kleuren gebruikt in deze drukproef en zoals weergegeven op 
uw scherm zijn slechts een indicatie van het eindresultaat en 
kunnen afwijken van de kleuren van het uiteindelijke drukwerk. Bij 
het gebruik van PMS-kleuren in full-colour drukwerk (CMYK) zijn 
wij niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen van 
deze PMS-kleuren.
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Advertenties

Zes trainers van CrossFit Den Bosch roeiden een 
marathon voor het Vicki Brownhuis. 
Ook sportverenigingen hebben te maken met 
kanker. En wat is het dan belangrijk om te blijven 
bewegen, steun en advies te krijgen van trainers 
van de sportschool. 
Een geweldige sportieve prestatie en wat een goed 
idee van Kaz Paul,  Wijnand Lamboo, Harm van 
Tongerloo en hun enthousiaste teamleden. 

Ze haalden € 2545,19 op voor het goede doel.

Naast de dagelijkse activiteiten in ons huis 
organiseren we door het jaar heen ook  
acties ter financiële ondersteuning. 
Gelukkig zijn er ook anderen die dit voor 
ons doen.
Soms krijgen we de opbrengst van een col-
lecte. Of scholen organiseren een sponsor-
loop voor ons. Alle ideeën zijn welkom!

Roeichallenge CrossFit Den Bosch
mooie actie voor het goede doel Wat doet jouw school, club of bedrijf met 

lege cartridges en tonerhulzen? Steun 
ons én het milieu en vraag de speciale 
verzameldoos aan. De volle doos wordt 
door onze partner The Cartridge Factory 
opgehaald, vervangen door een lege en 
zij storten de opbrengst op onze rekening.

Jumbo, Albert Heijn en Coop doneren 
regelmatig hun emballageopbrengsten 
aan ons. Dit zijn voor ons fijne opstekers 
zodat we weer iets extra’s kunnen doen 
voor onze gasten. Werk je in een super-
markt of ken je iemand die hier over gaat?  
Misschien een idee om het Vicki Brown-
huis te nomineren als goed doel. 

Marcel Sleutjes Bloemen zorgt wekelijks 
voor verse bloemen. Pastra schonk twee 
massagetafels. Fatboy doneerde tuinmeu-
bilair. Canon print onze posters en flyers. 
Natura giften bieden de mogelijkheid 
onze gastvrijheid optimaal te houden. 
Wil jij een bijdrage leveren? Neem contact 
met ons op.

Speciale evenementen en 
Sponsor acties

Statiegeld Acties bij 
supermarkten in de regio 

Iedere week verse bloemen 
in ons huis. Steun in natura. 

Lege tonerhulzen of 
cartridges? Zamel ze in! 

Het team van CrossFit Den Bosch.
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Advertenties

in 2020 een regionale 
gezinsdag georganiseerd 

wordt samen met het Koning 
Willem I College.

het Vicki Brownhuis een 
ANBI stichting is en IPSO 

contactmomenten per 

activiteiten, samenwerkings-
verbanden mogen komen.

verschillende activiteiten per 
jaar worden aangeboden in en 

om het huis.

keer per jaar een 
speciale verwendag 

wordt georganiseerd.

speciale programma’s ontwikkeld 

6082

10

35
2019 inzetten voor het 

Vicki Brownhuis.

90 elke maand inloopspreek-

Ziekenhuis in Den Bosch en 
het Bernhoven Ziekenhuis 

in Uden.

75

Wist je dat er...
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Als je kanker hebt, heb je vaak meer nodig dan alleen een 
behandeling in het ziekenhuis. Zeker als het medische deel is 
afgerond, kun je je verloren voelen. Het is dan fi jn als je weet 
waar je heen kunt voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld als 
het gaat om voeding, werk, revalidatie en coaching. Of als het 
gaat om het vinden van rust en ontspanning. 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt samen met het Vicki 
Brownhuis en andere collega’s in de regio aan een overzicht 
van alles wat er aan ondersteuning in de regio voorhanden is. 
Zodat jij straks goed verwezen wordt en de ondersteuning krijgt 
die bij jou past. 

Zorg die bij jou past. Gewoon, omdat jij ertoe doet.



Een prachtige plek in de rust en schoonheid van de natuur
Natuurbegraafplaats Maashorst

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006, www.maashorst.nl

In het noordoosten van Brabant ligt Natuurgebied De Maashorst. 

Natuurbegraafplaats Maashorst is onderdeel van dit gebied. 

Een prachtig natuur gebied waar bos afgewisseld wordt met heide, 

ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen 

met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd 

van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek 

die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten 

zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft.   

Een eeuwige plek in de natuur:

•  Eenmalige kosten. Je kunt de plek nu al aanscha� en. Daarna zijn 

er geen extra uitgaven meer omtrent het graf.

•  Geen zorgen of kosten voor nabestaanden over grafverlenging of 

onderhoud. Maashorst heeft enkel eeuwigdurende grafrechten, die 

niet meer verlengd hoeven te worden. De natuur zorgt voor de plek.

•  Je bent vrij om een plek te kiezen die bij jou past.

•  Juridisch goed geborgd door de notaris voor nu en voor de toekomst.

Misschien heb je al eens gelezen of gehoord over natuurbegraven. 

Maar wat is dat nou precies, een natuurbegraafplaats? Wat zijn de 

verschillen met traditioneel begraven? En waarom is het zo prettig om 

nu al te kiezen voor een plekje? Je bent van harte welkom om eens 

langs te komen. We vertellen je graag over deze mooie plek en de 

mogelijkheden. Ook kun je in alle rust een wandeling maken door het 

gebied, samen met ons of juist alleen.

Ons informatiecentrum is 7 dagen in de week geopend: maandag 

t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 

16.00 uur. Je bent van harte welkom, de ko�  e staat klaar. 

MH Advertentie Vicki Brownhuis 210x210 1.indd   1 15-10-19   13:35


