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6HOLISTIC TOUCH 
Nerhovensestraat 8, Gilze 
Tel. 06 - 239 88 581
www.holistictouch.nl

KETH’S BODYCENTER 
Nieuwstraat 72, Gilze
Tel. 0161 - 453 735
www.kethsbodycenter.nl

PRAKTIJK VOETZORG 
Gezondheidscentrum De Flair
Lange Wagenstraat 55, Gilze
Tel. 06 - 122 57 191
www.praktijkvoetzorg.nl

ARTICURE - KUNST IN VER-
ZORGEN - PEDICURE PLUS.
Burg. Krollaan 8, Gilze
Mobiel 06 - 385 45 603 
www.articure.nl 
Speciaal voor deze dag op 
locatie bij Ad Remijsen

GENIET VAN MASSAGE AD 
REMIJSEN
Burg. Krollaan 8, Gilze
Tel. 06 - 518 49 495
www.genietvanmassage.nl

ZANNA GESTALTTHERAPIE
Burg. van Mierlostraat 9, Gilze
Tel. 06-211 63 718
www.zanna-gestalttherapie.nl

SCHOONHEIDSSALON 
BEAU EN FACE
Wevershof 2, Gilze
Tel. 06 - 466 007 49
www.beauenface.nl

PODOTHERAPIE VAN DER KAA
Gezondheidscentrum De Flair
Lange Wagenstraat 55, Gilze
Tel. 013 - 463 39 86
www.allesovervoeten.nl 

BEAUTY EN HAIR KAPSALON 
EN SIERADENWINKEL
Raadhuisstraat 24, Gilze 
Tel: 0161 - 45 4277
www.beautyenhairgilze.nl.

ENERGETISCHE THERAPEUT 
SONJA VAN BOXEL
Nieuwstraat 33a (achterzijde 
van het pand), Gilze
Tel: 06 - 410 88 890
www.sonjavanboxel.nl

BIKE FIT STUDIO VAN BOXEL
Nieuwstraat 33a (achterzijde van 
het pand), Gilze
Tel. 0161-454 799
www.vanboxelgilze.nl

SCHOONHEIDSSALON 
“ MOOI BIJ ROOS” 
Nieuwstraat 80a, Gilze
Tel. 0161 - 452 227
www.mooibijroos.nl

PRETTY UP 
Oranjestraat 126, Gilze
Tel. 06-573 15 891
www.prettyup.nl

PRAKTIJK VOOR ACUPUNCTUUR
NICOLE STOOPEN 
Gezondheidscentrum De Flair
Lange Wagenstraat 55, Gilze
Tel. 06-450 78 361
www.acupunctuurstoopen.nl
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Zondag 12 april 2015 van 11.00 - 16.00 uur
Mooi & Gezond Gilze Rond

Wij openen deze dag speciaal voor u onze deuren, 
dus kom gezellig langs!

Voor een gezond broodje
of lunch staan wij vanaf 

11.00 voor u klaar 
in ons eetcafé. 

Nieuwstraat 52 Gilze 
06- 229 019 64  

www.irishpubthebanner.nl

Gilzegem. Gilze en Rijen
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MARLIES DE VET- PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE 
(MASSAGE)THERAPIE VANUIT DE HOLISTISCHE VISIE.  

Massagetherapie laat je lichaam spreken! Inzicht 
door bewustwording is het kenmerk van de (mas-
sage)therapie. Vergoedingen vanuit het aanvul-
lend pakket mogelijk. Contact schept inzicht, in-
zicht schept duidelijkheid, duidelijkheid schept 
ruimte, ruimte schept groei! 12 April : 11.30u. en 
15.45u.  mini massageworkshop door de kleding 
heen. 13.30-14.30 workshop kennismaking met 
systeemopstellingen (max.15 personen) Wil je 
zeker zijn van een plek bij de workshop systeem-
opstellingen bel of mail me.

SCHOONHEIDSSALON BEAU EN FACE - MARY ANN ARTS

Voel je welkom om deze dag geheel vrijblijvend 
kennis te komen maken met mij en de spcialiteiten 
van mijn salon: de kracht van de natuur door mid-
del van aromatherapie. Diverse demonstraties 
gedurende de gehele dag!  Kijk, voel, vraag, proef 
en ervaar! Kom langs voor een leuke goodiebag 
(op=op!) en maak kans op een GRATIS behandeling 
met een 24-uurs crème!

BIKE FIT STUDIO VAN BOXEL

Een bike fi t is meer dan een fi etsmeting, 
d.m.v. een intake gesprek, lichaams-
analyse, fysisch onderzoek kom je tot een 
nauwkeurige afstelling van de fi ets. 

Een passende fi ets voorkomt klachten te denken aan 
lage rug klachten, knie klachten, nek en schouder 
klachten etc. 12 april: gratis voet analyse met afstel-
len van schoenplaten. (fi etsschoenen meenemen)

ARTICURE - KUNST IN VERZORGEN - PEDICURE PLUS

Via de voeten bereik je de gehele mens! 
Mijn praktijk biedt meer dan alleen een voeten 
behandeling. In deze tijd waar mensen continu 
onderweg zijn naar andere verplichtingen, even een 
tussenstop om bij te komen, met een kopje koffi e en 
persoonlijke aandacht in een ruimte waar bewust
voor geur en kleur is gekozen. Komt u ook op zondag 
12 april 2015,voor een gratis voetmassage!!!

GENIET VAN MASSAGE - AD REMIJSEN

Massage heeft een weldadige en ont-
spannende werking op lichaam en geest. 
Massage stimuleert de energetische 

doorstroming in het lichaam en heft eventuele blok-
kades op. Daarnaast laat massage u intens genieten 
en biedt het u de kans om alles even los te laten.
‘Het is altijd een klein feestje om een massage van Ad te 
ontvangen. Even helemaal niets doen, alleen maar 
genieten, loslaten èn opladen.’ Dian (52 jr.)

PODOTHERAPIE VAN DER KAA 

De glimlach komt van de voeten! Bewegen 
is gezond, en 30 minuten per dag wande-
len wordt aanbevolen, immers rust roest! 

Belemmeringen door voetproblemen zijn dan zeker 
niet welkom. Vaak wordt er onnodig doorgelopen met 
voetklachten die snel verholpen kunnen worden door 
een goed advies of het gebruik van hulpmiddelen 
zoals teenstukjes, podotherapeutische zolen of 
podoslippers, sloffen of sandalen. 
Tijdens de open dag kunt u terecht voor een gratis 
loopanalyse en schoenadvies.

ENERGETISCHE THERAPEUT SONJA 

Een energetische behandeling bestaat uit een be-
handeling magnetiseren en reiki in combinatie met 
kristal oplegging. Zowel lichamelijke als psychische 
klachten kunnen worden behandeld. 12 april: om 
11.30 - 13.30 - 15.00 uur workshop geef elkaar een 
stoelmassage.

ZANNA GESTALTTHERAPIE - LILY VAN DER ZANDEN

Gestalttherapie is een gerichte en effectieve vorm 
van hulpverlening voor jongeren en volwassenen. 
Een gestaltttherapeut werkt met wat zich aandient in 
het contact en in het moment. Nieuwsgierig?? Kom 
op 12 april een kijkje nemen in mijn praktijk.
Tijdens de inloop maak ik ruimte voor kennis-
making, vragen, info en het opdoen van een kleine 
ervaring, met als thema “contact”.

PRAKTIJKVOETZORG

Medisch pedicure & oncologisch voet-
zorgverlener – Lydia van den Dungen
Gezonde voeten zijn heel belangrijk, 

ze brengen je waar je zijn moet. Bij PraktijkVoetzorg 
bent je verzekerd van een professionele en medische 
behandeling, zowel preventief als van risicovoeten. Blijf 
niet onnodig met pijn doorlopen, er is altijd een passen-
de oplossing voor jouw probleem. Demonstratie voet-
behandeling om 12.00 - 13.30 - 15.00 uur. PraktijkVoet-
zorg staat klaar om je voeten gezond te houden! 

KETHS BODYCENTER

Keth’s Bodycenter staat voor GEZOND afslanken en 
GEZOND op gewicht blijven & werken aan je conditie. 
Voedingsadviezen op maat en het succesvolle Prodi-
med-dieet. Nieuw in 2015 is onze Body- & Mindcursus 
Relaxercise: een praktische cursus die gemakkelijk 
toe te passen is in het dagelijkse leven om zo beter 

in je vel te komen en soepel te blijven. Graag tot ziens op 
12 april: gehele dag demonstraties in warmtecabines & 
Cyclingcenter + aanbieding!

PRETTY UP PMU ARTIST-HAARMODE-VISAGIE-TANDENBLEEK 

Op zoek naar een permanente make-up ar-
tist, kapper, visagist, wil je je wenkbrauwen 
geëpileerd of wimpers geverfd, geharst bij 
ongewenst haargroei, of.... wil je een wit en 

stralend gebit? Dat alles bieden wij aan in onze salon, 
waar echt aandacht aan jouw als klant wordt geschonken. 
Wij staan klaar om je een nieuwe look te geven. Ervaar 
hoe je, d.m.v. persoonlijk advies en deskundigheid, er al-
tijd op je best uit kunt zien. Interesse? Kom gerust langs.   

SCHOONHEIDSSALON MOOI BIJ ROOS

Mooi bij roos is het bedrijf waar u 
terecht met al uw vragen op 

gebied van huidverzorging en huidverbetering. Als 
specialistes met jaren lang ervaring geven wij u 
een persoonlijk en eerlijk advies. Tijdens deze dag 
is de huidtherapeute ook aanwezig, zij kan u alles 
vertellen over uw huid en wat er eventueel moge-
lijk is met vergoedingen via de zorgverzekeraar. 
Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? U 
bent van harte welkom.

KAPSALON EN SIERADENWINKEL BEAUTY EN HAIR

Dames,heren en kinderkapsalon. We zijn gespeciali-
seerd in kleuren, permanenten, föhnen en opsteken! 
Ook kunt u bij ons terecht voor harsen, epileren en 
oorbellen zetten. Tevens verkopen wij leuke en be-
taalbare sieraden en tassen! Kom gerust een kijkje 
nemen: de koffi e staat klaar!

PRAKTIJK VOOR ACUPUNCTUUR NICOLE STOOPEN

In praktijk voor acupunctuur kunt u terecht voor ver-
scheidene klachten, zowel lichamelijk als psychish. 
Bij een acupuntuurbehandeling  wordt de energie-
huishouding verbeterd en het vergroot de natuurlijke 
weerstand. U zult zich snel fi tter en gezonder voelen! 
Behandeling voor volwassenen en kinderen. Interes-
se? Komt u gerust een kijkje nemen in de praktijk!

permanente make-up • haarmode • visagie • tanden bleek

pretty up
Noortje van Engelen

Lydia van den Dungen
medisch pedicure &  
oncologisch voetzorgverlener

Praktijkadres:
Gezondheidscentrum De Flair
Lange wagenstraat 55-c
5126 BB  Gilze

T  06 12257191

info@praktijkvoetzorg.nl
www.praktijkvoetzorg.nl

 Branceorganisatie Provoet Lidnr 007883
 Kwaliteitsregister pedicures 1992
 AGB zorgverleners code 96.002367
 AGB praktijk code 96.058380

 BTW NL140213466B01
 KvK 17249960
 IBAN NL73INGB0748293760
 BIC INGBNL2A

PraktijkVoetzorg

Sonja van Boxel
Energetisch Therapeut

Tel. +31 (0)6 41088890
E-mail: info@sonjavanboxel.nl
Web: www.sonjavanboxel.nl

BEAU

SCHOONHEIDSSALON
THUIS IN HUIDVERZORGING

en face 

GENIET
de wereld van
massage
www.genietvanmassage.nl

Via de voeten bereik je de gehele mens! (dik gedrukt)

Mijn praktijk biedt meer dan alleen een voeten behandeling.
In deze tijd waar mensen continu onderweg zijn naar andere
verplichtingen,even een tussenstop om bij te komen ,met een
kopje koffie en persoonlijke aandacht in een ruimte waar bewust
voor geur en kleur is gekozen.
Komt u ook op zondag 12 april 2015,voor een gratis voetmassage !!!
Mijn locatie voor deze dag is bij  Ad Remijsen ,Burgemeester Krollaan 8 Gilze.

ARTICURE - Kunst in Verzorgen -pedicure plus.
Burg. Krollaan 8 5126 PT Gilze 
Tel- 0161- 23 3275   Mobiel 06- 38 54 56 03
info@articure.nl
www.articure.nl


