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Professioneel advies en goede service

Onze team bestaat uit gepassioneerde 
en ervaren sporters zodat je het beste 
advies krijgt, gebaseerd op ervaring met 

sport, kennis van merken en nieuwste 
materialen. 

Wij maken loopanalyse zodat je de 
juiste schoenen keuze maakt. Wij 
verkopen sporthorloges met als doel 
je sportpresentatie interessanter te 
maken en op het juiste niveau te 
trainen. Een sportbril die mooi staat 
en daarnaast ervoor zorgt dat je ter 
aller tijden optimaal zicht hebt. Ook op 
gebied van sportvoeding voor duursport 
en krachtsport ben je bij ons op het juis-
te adres. Zowel voor voeding tijdens het 
sporten en voor optimaal herstel na het 
sporten. In onze winkel kan je een aantal 
innovatieve fitness apparaten testen, 
waarmee je thuis een maximale workout 
realiseert met minimale nodige ruimte. 

Belangrijk onderdeel van onze filosofie 
is Fashionably Fit. Tijdens het sporten 
kan je ook modern uitzien. Een outfit 

met perfecte pasvorm en sterke kleuren 
combinatie zorgt voor een krachtig en fit 
gevoel.  Kom snel naar Sport Passion, wij 
staan voor je klaar. 

www.sportpassion.nl

Sport Passion in Laren staat voor professioneel advies en goede service. Sport-
winkel waar je terecht kan voor een mooie en functionele outfit. Ons aanbod 
bestaat uit producten voor fitness, crossfit, yoga, tennis, kickboksen, running en 
hockey. Van top tot teen in de beste merken en innovatieve materialen die jouw 
sportuitdagingen nog leuker maken. Een mix van functioneel en lifestyle. 

Ongedwongen vakantie boeken
Heeft u moeite met het vinden van een geschikte vakantie-
bestemming? Kunt u niet kiezen tussen een zeil-, of vliegvakantie 
of twijfelt u tussen het boeken van een pakketreis of een reis op 
maat? Hoog tijd voor een afspraak met Carina Breitenstein van 
The Travel Club! 

Dankzij haar jarenlange ervaring in de reisbranche weet deze 
zelfstandige reisagent de vakantie te regelen die u wenst. Carina 
doet dit graag op een ongedwongen manier: bij u thuis, op een 
tijd wanneer het u uitkomt. Een service die klanten erg kunnen 
waarderen en waar geen extra kosten aan verbonden zijn. Carina: 
“Veel mensen denken dat het boeken bij een zelfstandig reisagent 
duurder is dan wanneer je dit bij een reisbureau doet of zelf via 
internet. Dat is niet zo, de kosten zijn vrijwel gelijk. Het voordeel 
van een zelfstandig reisagent is dat je meer service, persoonlijke 
aandacht en flexibiliteit krijgt. Klanten kunnen mij altijd bellen 
of appen met vragen, ook na kantooruren. Dat geldt zeker voor 
calamiteiten.” The Travel Club is, net als een reisbureau, aange-
sloten bij de brancheorganisatie ANVR en stichting SGR, een 
extra bescherming voor reizigers. 

Daarnaast heeft Carina het grootste aanbod van reizen en kan ze 
dankzij haar grote netwerk bijzondere extra’s en privileges regelen. 
“Klanten kunnen bij mij zorgeloos hun vakantie neerleggen, dat 
vind ik belangrijk. Op vakantie gaan is iets leuks, de vakantie 
boeken moet net zo relaxt zijn. Daar zorg ik graag voor, gemak 
staat voorop. Ik zoek de leukste vakantie voor elk redelijk budget!” 

www.thetravelclubblaricum.nl



deBlommenhoeve.nl
Meentweg 37A in Eemnes

Schoenenboerderij Beukeboom 
Wakkerendijk 238  |  Eemnes  |  T. 035 5382810

Het voorjaar is begonnen.... 
tijd voor nieuwe schoenen!

Een grote collectie kinderschoenen 
van de merken: 

Kom gerust eens kijken naar de nieuwe collectie en laatste trends bij ons op 
de boerderij..  Ook een mooie collectie voor dames en heren

Vakkundig advies   -  grote collectie  -  voor de deur parkeren

Instagram: Schoenenboerderij

Pinocchio
HIP
Gattino

Bardossa
Bergstein
Ipanema

Ook ruime 
keuze aan 
dames- en 

herenschoenen.

Blingking car detailing 
Binnendelta 9G 1261WZ Blaricum
035-2080630      www.blingking.nl

Overzicht geeft ruimte 
in je huis èn in je hoofd

•  Wil je wel orde op zaken stellen, maar weet je niet 
waar je moet beginnen?

•  Word je geleefd door je agenda? En zou je meer tijd 
willen voor dingen die jij belangrijk vindt?

Dan is het prettig dat er iemand naast je 
staat die het wel weet en je daar goed bij 
kan helpen. Ik help graag: samen werken 
is veel leuker dan alleen. Het resultaat is dat 
je je spullen op orde kunt houden en meer 
ruimte krijgt, zowel in je huis als in je hoofd. 
Wie wil dat nou niet???

Bekijk ervaringen en foto’s: 
www.ruthhelpt.nl

Neem contact op voor een 
gratis en vrijblijvend 
(intake )gesprek.

Ruth Hettema, Professional Organizer 
ruth@ruthhelpt.nl 

06 - 46612046
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Altijd een heerlijk voorjaarsgevoel!
Op een idyllisch plekje in het landelijke Eemnes bevindt 
zich Schoenenboerderij Beukeboom.

Een bijzondere locatie om je 
schoenen te kopen. Een oude stal 
is omgebouwd tot een sfeervolle 
winkel met als specialiteit kinder-
schoenen. Je vindt er een mooie, 
bijzondere collectie van o.a. de 
merken Hip en Pinocchio, een 
trendy kinderschoenencollectie 
van hoogwaardige kwaliteit met 
een geschikte pasvorm voor iedere 
voet. Van klassiek tot stoer en 
sportief. Daarbij wordt u persoon-
lijk en vakkundig geholpen.

Schoenenboerderij Beukeboom 
bestaat al 40 jaar en is in de tijd 
een begrip geworden op het 
gebied van kinderschoenen, maar 
daarnaast is er ook een mooie 
collectie dames- en herenschoe-
nen te vinden van verschillende 
merken met een ruime keuze.

Schoenenboerderij Beukeboom 
Wakkerendijk 238 3755 DK Eemnes 
035-5382810

Boerderij de Blommenhoeve 
Elke laatste zaterdag van de maand wordt er aan de landelijke 
Meentweg in Eemnes bij de monumentale boerderij de 
Blommenhoeve een BOERenMARKT georganiseerd van 
10.00 - 15.00 uur (uitgezonderd 25 mei tot 17.00 uur).

Deze markt is er al ruim 6 jaar en ontstaan door de verkoop 
van mooi vlees van onze eigen Gasconne koeien. Inmiddels 
staan er op deze markt vele standhouders met hun veelal 
biologische, pure en lokale producten zoals brood, patisserie, 
groenten/fruit, vlees en vis, kaas en chocolade, BEL imker- 
honing, olijfolie, jams en chutneys, bijzondere theesoorten 
en fudge. Ook veel handgemaakte producten, nergens 
anders te koop.
De Atelierwinkel waar elke maand diverse workshops worden 
gegeven is dan ook open voor leuke cadeaus voor jezelf of 
een ander. 
In de oude kalverenschuur is er koffie/thee en oma’s eigen 
gebakken appeltaart verkrijgbaar. 
Een paar keer per jaar dus een BOERenMARKT EXTRA met 
bv een roofvogelshow of zoals nu in mei een Brocante in 
de oude boomgaard.  Gratis toegang en gratis parkeren!

De Blommenhoevemenhoeve
Meentweg 37 3755 PA EEMNES   | T 035-5380825
I  www.deblommenhoeve.nl | E info@deblommenhoeve.nl

Blingking, maakt uw auto mooier 
dan uit de fabriek! 
Blingking is gespecialiseerd in polijsten, detailleren, restylen 
en lak verzegelen met keramische coatings van exclusieve 
auto’s, boten en motoren. Wij begrijpen dat uw auto, motor, 
boot of zelfs truck méér is dan een vervoermiddel. 

U kunt bij ons niet alleen terecht voor gedetailleerde en zorg-
vuldige autopoetsen en detailleren (detailing). Wij bieden u 
unieke preventieve oplossingen in de vorm van hoogwaardige 
producten in o.a. lak verzegeling. Zo is Blingking één van de 

weinige bedrijven 
in het gooi, die 
gespecialiseerd is 
met het verwerken 
van exclusieve 
keramische glas-
coating. 
Wij vertellen u 
graag over onze 
unieke perma-
nente keramische 
glascoatings met 

ongeëvenaarde bescherming, de eigenschappen zijn o.a. 
extreem waterafstotend en voorziet de behandelde opper-
vlakken van een superieure glans en intense kleurdiepte.

BLINGKING “royal finish”  
Binnendalta 9-G 1261WZ Blaricum 
www.blingking.nl   TEL: 035-2080630

Overzicht geeft ruimte. 
Of je nu wel of geen voorjaarschoonmaak wilt houden, 
iedereen heeft wel eens behoefte aan het op orde brengen 
van de plek waar je leeft of werkt. Of een kast of de zolder. 

Misschien is behoefte een groot woord; toch weet je dat als 
je opgeruimd hebt, je meer plezier hebt in je woonomgeving 
of beter kunt werken op je werkplek. 

Opruimen kan je 
steeds opnieuw 
(moeten) doen, maar 
je kunt er ook voor 
kiezen het een keer 
grondiger aan te 
pakken. Ik kan je daar 
professioneel bij 
helpen. 

Ik help je met het 
ordenen van je spullen 
op zo’n manier dat je 
het daarna makkelijk 
zo kunt houden. Op 
deze manier hou je 
tijd over voor leukere 
dingen. Bel me en ik 
kom je helpen!

www.ruthhelpt.nl



Beleef het anders beleef het personal!

NU OPEN! 

Voorjaarsaanbieding!
Uw eigen Wellnessunit voor 2,5 uur incl. badjassen, handdoeken en slippers

Nu van € 185,- voor € 129,50 voor de American Style
      Van € 165,- voor € 115,50 voor de Mediterranean Style

Voorwaarden:
• Reserveren via de website o.v.v. Voorjaarsaanbieding
• Aanbetaling van 50% van de originele prijs via Ideal 
• 30% korting  over de huur van de unit wordt bij eindafrekening verwerkt
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing (zie website)
• Deze aanbieding is geldig tot 1 augustus 2019, geldig voor 2 personen

Kijk voor een ervaringsverhaal op pagina 7.

Ouderkerkerlaan 6
1112 BE  Diemen
www.diemen.personal-spa.nl
Tel: 020 2250040
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Optimaal Wellnessgevoel bij Personal Spa Diemen
Inmiddels telt ons land vele Wellnesslocaties, variërend van 
knusse locaties tot megacomplexen. Wij kozen voor ons 
bezoek voor een nieuw concept een Personal Spa in Diemen. 
Voorheen was dit de locatie van Sauna van Diemen.

Komend vanaf de A10 zijn we binnen 3 minuten op de par-
keerplaats dichtbij de hoofdingang van Personal Spa Diemen. 
We kunnen met een parkeerschijf zelfs 4 uur gratis parkeren!
Bij de receptie worden we heel hartelijk ontvangen en krijgen 
een kopje koffie of thee geserveerd. Wat een heerlijk begin 
van ons wellnessbezoek!

Bij onze reservering konden we kiezen uit een eigen Spa unit 
de “American Style” of de “Mediterranean Style”. We zijn met 
zijn vieren, 4 vriendinnen en hebben gekozen voor de “Ameri-
can Style”.
We krijgen van de receptioniste een korte uitleg en gaan dan 
onze kleedruimte in, waar de badjassen, handdoeken en slip-
pers al klaar liggen voor ons. 

Vanuit de kleedruimte lopen we zo ons eigen “Wellnesscom-
plex” binnen. We zien meteen de grote Finse Sauna en een 
schitterende whirlpool Al verder lopend zien we het douche-
gedeelte, scrubzout en een koude afspoelhoek. Daarnaast is 
de mooie stoomcabine. Tot slot nog een Infrarood sauna en 
een hele ruime, maar toch knusse relaxhoek met grote lounge-
bedden en hele leuke stoelen gemaakt van olievaten.
Wat ziet het er allemaal sfeervol en mooi  uit!
Na het douchen wil één van mijn vriendinnen eerst in de 
stoomcabine. Wij besluiten te starten met de Finse sauna. 
Na het koelen settelen we ons op de loungebedden, zetten 
een eigen muziekje op, pakken een drankje uit de minibar, en 
krijgen het vooraf bestelde bittergarnituur. Wat is dit geweldig 
relaxen, 4 vriendinnen in ons eigen “Wellnesscomplex”. We 

bedenken dat het ook leuk is om dit een keer met ons eigen 
gezin te doen, ook (eigen) kinderen zijn hier welkom.
Nadat we heerlijk gekletst hebben doen we nog een sau-
narondje, tot slot maken we een fles wijn open en gaan met 
zijn vieren in de whirlpool bubbelen en wijn drinken. Wat een 
luxe gevoel is dit!
Dan zitten de 2,5 uur erop. We kleden ons aan, checken uit bij 
de receptie en nog bij de receptie besluiten we...... hier komen 
we zeker terug. Wat geweldig is het bij Personal Spa Diemen.

Zie de advertentie op pagina 6 met een speciale  
lezersaanbieding. 

Personal Spa Diemen
Ouderkerkerlaan 6
1112 BE  Diemen
Telefoon: 020 2250040
www.diemen.personal-spa.nl



HUIS VAN EEMNES: VOEL JE THUIS
Met het Huis van Eemnes krijgen Eemnessers straks 
een plek om samen te komen in de nieuwe en duurzame 
gemeenschapsvoorziening voor educatie, informatie, sport, 
cultuur, recreatie, welzijn en participatie. Het Huis van Eemnes 
biedt een gezellige ontmoetingsruimte, bibliotheek, sportzalen, 
multifunctionele theaterzaal en multifunctionele (vergader)zalen 
met of zonder faciliteiten en horeca. 

Ontmoetingsruimte
De ontmoetingsruimte in het 
Huis van Eemnes biedt voor ieder 
wat wils. Zo komen er allerlei 
zitgelegenheden in verschillende 
sferen, maar ook is er plek voor 
een biljart, dartplek, loungehoek, 
kinderhoek, mogelijkheid voor 
flexwerk en studieplekken, brede 
tribunetrap, bar en brasserie 
met terras! De Bibliotheek is 
ook onderdeel van deze mooie 
ontmoetingsruimte. 

Bibliotheek
De bibliotheek komt in de 
centrale huiskamer en vide van 
het Huis van Eemnes. Natuurlijk 
met haar bibliotheekcollectie, 
een speelse jeugdhoek, een 
spannend en nieuw Bieblab en 
veel verschillende plekken om 
deel te nemen aan activiteiten of 
lekker de krant te lezen met een 
goede kop koffie.

HUIS VAN 
EEMNES

Interesse in het gebruik van 
de ruimtes of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact 
met ons op via 
info@huisvaneemnes.nl
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Multifunctionele 
Theaterzaal
De theaterzaal heeft veel 
nieuwe mogelijkheden. 
De zaal van ca. 380 m2 is 
gelijkvloers, kan in twee 
gelijke delen gesplitst worden, 
beschikt over moderne licht- 
en geluidtechnieken, een 
(uitschuifbare) bar en een 
uitschuifbare tribune met 180 
zitplaatsen. Kortom, het woord 
multifunctioneel kan hier met 
recht aan worden toegevoegd!

Sporthal
Het totale sportoppervlak 
in de sporthal is ruim 2100 
m2 (48 x 44 meter). De 
hal kan gesplitst worden 
in maximaal drie zalen: 
twee van 44 bij 24 meter 
(volwaardige afmetingen voor 
wedstrijdsport) of 1 van 44 bij 
24 meter en twee keer 24 bij 
22 meter. De sporthal voldoet 
aan de normeringen van 
NOC*NSF. 

Multifunctionele 
(vergader)zalen
Naast de multifunctionele 
theaterzaal komen er ook zes 
multifunctionele (vergader)
zalen met verschillende 
afmetingen. Een aantal grotere 
zalen zijn te splitsen in kleinere 
zalen zodat er nog meer zalen 
beschikbaar zijn. De zalen 
zijn allemaal voorzien van 
moderne presentatiemiddelen 
en bieden voor verenigingen, 
burgerinitiatieven, zakelijke 
bijeenkomsten, etc. veel 
mogelijkheden.
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bijeenkomsten, etc. veel 
mogelijkheden.
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Legs Laren
Als je denkt: “ik heb zin in een nieuwe jeans of een andere 
mooie broek of een wat nettere pantalon”, dan-moet-je naar 
Legs Laren.

Hier vind je om te beginnen het grootste assortiment aan 
Cambio jeans en broeken. Een mooie outfit begint daarom 
volgens Legs ook met een goede broek, vandaar Legs Laren.

Naast deze fijne collectie van Cambio verkoopt Legs nog een 
aantal onderscheidende  merken, die zich bijzonder goed 
laten combineren met Cambio.

Bijvoorbeeld Princess goes Hollywood met haar cashmere 
truien en vesten in uni’s en waardevolle prints. De onder-
scheidende jassen van Co.Exist en de blouses van Louis en 
Mia, waar we allemaal mooier in worden en andere hoog-
waardige merken, zoals bijvoorbeeld Sportalm en Steffen 
Schraut, die u exclusief bij Legs in Laren verkrijgbaar zijn. 
Prachtige sierraden van Ellen Beekmans en shawls van 
Mala Alisha om blij van te worden voor uzelf, of als cadeau.

Legs Laren is trots op haar zorgvuldig samengestelde 
collecties die telkens weer vernieuwing brengen en zij 
deze u maar al te graag laat zien.

Last but not least kunt u bij Legs altijd binnen komen voor een 
gezellige kop koffie en vrijblijvend professioneel advies door 
haar team.

Het team van Legs verheugt zich om met u een mooie zomer 
tegemoet te gaan.

Tot ziens bij Legs Laren!
www.legs-laren.nl



Meest effectieve methode 
voor figuurcorrectie

www.klinieksanders.nl
De Nieuwe Vaart 28  •  1401 GR Bussum  •  Tel: 035-68 35 780

Kom naar:Kom naar:

dé Cryo-specialist van  
‘t Gooi

Voorjaars actie:
3 cryobehandelingen voor e 549.- i.p.v. e 735.-

Harmen 
Van der Heijden

Herenmodes

Dinsdag t/m vrijdag 9:30 - 18:00 zaterdag 9:30 - 17:00

’s-Gravelandseweg 27/A 1211 BN Hilversum 
035 6214268  laharmen@planet.nl  www.harmenheijden.nl 

op de gehele
25% korting 

Paul  &  Shark  -  H i l t l  -  N ino  D an ie l i  by  Co rne l ian i

Buga t t i  -  W i l l i am Lock ie  -  P ie r re  Card in  -  D ige l

Eduard  D ress le r  -  Gardeur  -  Bu r l ing ton  -  Lacos te 

Van  Laack  -  D eso to  -  O l y mp -  Maer z  -  HOM

nieuwe collectie

KOM JIJ OOK 
JUMPEN IN DE 
RIJKSMONUMENTALE 
CLEMENSKERK 
IN HILVERSUM?  

Boek nu je jumpsessie vanaf € 7,-- 
op www.flightdeck53.com

Flight Deck 53 Trampoline Park 
Bosdrift 53 Hilversum – 035 799 4019

Gratis parkeren achter de kerk
Gratis Wifi – Café 53 & Terras

BOEK 
NU

Bij ons gaan aandacht voor uiterlijke schoonheid en 
lichamelijke gezondheid hand in hand. Onze medisch 
specialisten en huidtherapeuten verzorgen (laser)
behandelingen bij: 

∞ Acne
∞ Camouflage
∞ Huidoneffenheden
∞ Huidverbetering
∞ Huidverjonging
∞ Littekens
∞ Medische tatoeage
∞ Ongewenste haargroei

∞ Overmatige transpiratie
∞ Peelings
∞ Pigmentvlekken
∞ Scan van moedervlekken
∞ Spataders
∞ Tatoeage verwijderen
∞ Xanthelasmata
∞ Zichtbare vaatjes

Voor meer informatie of een afspraak bel T 088 753 14 40  
of kijk op www.emctergooi.nl. 

Esthetisch Medisch Centrum

Ik zit goed in mijn vel

EMC_ad_90x130 opsommimg.indd   1 09-04-19   13:46



13VOORJAAR 2019

De meest effectieve methode 
voor figuurcorrectie.
Wat u ook probeert, u krijgt dat buikje maar niet weg! 
Sporten, diëten niets helpt.Maar vanaf nu hoeft u niet meer 
te wanhopen! Kliniek Sanders het gecertificeerd kliniek
voor figuurcorrectie werkt met de nieuwste en meest 
effectieve apparatuur op gebied voor figuurcorrectie, 
waardoor u definitief van uw ‘probleemzones’ af komt. 

Denk aan buik, zadeltassen, taille en heupen. Deze methode 
biedt blijvende vetverwijdering d.m.v.  onderkoelen van de 
vetcellen in combinatie met elektroforese. Dus geen naalden 
of snijden, de behandeling is geheel veilig en pijnloos. 

Er zijn 3 behandelingen nodig voor een mooi resultaat. 
Voor mensen die nu willen beginnen met figuurcorrectie 
hebben we een voorjaarsactie: 
3 behandelingen € 549,= i.p.v. € 735,=

Deze actie is geldig tot 31 mei 2019. Voor het maken van een 
gratis intake afspraak belt u 035-6835780 of kijk voor meer 
informatie op www.klinieksanders.nl

EMC Gooi en Eemland
Vanaf 1 februari jl. is het EMC Tergooi van naam verandert. 
Verder veranderd er niets. U vindt ons nog steeds op poli 11 
in Tergooi, locatie Hilversum. 

Met 15 jaar ervaring op het gebied van laser en 
huidverbetering staan wij voor u klaar om u de beste zorg 
in een veilige omgeving te geven. Kijk op onze website 
(www.emctergooi.nl) naar alle mogelijkheden. Een 
intakegesprek is altijd gratis, dus heeft u vragen bel ons en 
maak een afspraak. Onze ervaren huidtherapeuten geven u 
een eerlijk advies.

088 753 1440
www.emctergooi.nl

HARMEN van der HEIJDEN, een  
Hilversumse herenmodezaak  
bestaat bijna 60 jaar. 

Een zaak met allure en faam, bij de klanten bekend die van 
klasse en klassiek houden.

De zaak is aan vernieuwing toe en wordt gereorganiseerd. 
Een rede voor een totale leegverkoop. Voor u een kans om 
uw garderobe aan te vullen met een hoge korting. We hopen 
u spoedig te ontmoeten in onze winkel aan de ‘s- Graveland-
seweg in Hilversum. Tijd voor een kopje koffie is er altijd. 

HARMEN van der HEIJDEN Heren modes
‘s-Gravelandseweg 27A
1211BN Hilversum
Tel: 035-6214268, laharmen@planet.nl

Kom je ook jumpen, freerunnen, 
stunten en chillen in het beste 
en mooiste trampolinepark van 
Nederland?  
Flight Deck 53 is een ultra modern freestyle trampolinepark 
waar jong en oud waanzinnig sportieve avonturen beleven 
in de magnifieke rijksmonumentale Clemenskerk in 
Hilversum.

Naast individuele 
jumpsessies kun je 
bij Flight Deck 53 
ook op jumples om 
stoere jump tricks te 
leren. Natuurlijk kun 
je ook je verjaardag 
bij ons vieren met 
een vet jumpfeest, of 
het trampolinepark in 
zijn geheel afhuren 
voor een bijzonder 
sportief schoolreisje 
of teamuitje.

Boek snel je jumpsessie, kinderfeestje of schoolreis direct 
online op www.flightdeck53.com

Flight Deck 53 Trampolinepark – Bosdrift 53 – Hilversum – 
035 799 4019 – Gratis Parkeren Achter de Clemenskerk



Jouw verhaal verdient échte fotografie
Mooie foto’s van jezelf, met je gezin, je 
ouders, vrienden of geliefde. Iedereen 
wil foto’s waaruit de juiste emotie 
spreekt. Bijvoorbeeld van je bruiloft, 
mooie levensmomenten of bijzondere 
relaties. Omdat het gaat om emoties 
en de liefde, wil je een fotograaf die 
dat begrijpt en waarbij je je op je ge-
mak voelt. Daarvoor kun je terecht bij 
Carina Calis Fotografie. 

Als gecertificeerd Moment Design 
Fotograaf leg ik op een ongedwongen 
en oprechte manier jullie bijzondere 
levensmoment of speciale relatie  
vast, zodat je deze kunt herbeleven en 
delen met familie en vrienden. Echte 
spontane, professionele foto’s, die 

benadrukken hoe mooi en waardevol 
jullie relatie is. 

Bruidsfotografie: 
echte emoties en momenten
Van het aankleden tot jullie ontmoeting, 
van spontane momenten, tot de kus 
en de openingsdans. Ik leg jullie dag 
liefdevol vast, terwijl jullie optimaal 
genieten. Zo zorg ik voor prachtige 
beelden waar jullie graag over 
30 jaar nog naar terugkijken. 
Wil je mooie bruidsfoto’s van jullie 
geweldige huwelijksdag, een unieke 
trouwreportage of loveshoot? 
Bekijk het bruidsporfolio op 
www.carinacalis.nl/bruidsfotografie

Moment Design fotografie: 
een waardevolle herinnering
Een oprechte lach, een verliefde blik, 
soms een echte traan; Moment Design 
fotografie draait niet om poseren. 
Samen met mij ga je op ontdekkings-
tocht naar mooie herinneringen, 
belangrijke momenten en geliefde 
personen. Deze kostbare momenten 
leg ik voor je vast. Een waardevolle 
herinnering waaruit blijkt hoe bijzonder 

jullie leven is. Wil je ook échte foto’s 
van jouw bijzondere momenten? 
Ga naar www.carinacalis.nl

Grafische vormgeving en drukwerk
Als fotograaf en grafisch vormgever 
heb ik alles in huis om een foto- 
reportage, fotoalbum én drukwerk te 
verzorgen. Zo geef ik je bijzondere 
momenten vorm in jullie stijl! Denk 
aan uitnodigingen, een logo, persoon-
lijk fotoalbum of gastenboek. Bekijk 
de mogelijkheden qua vormgeving 
en drukwerk op www.CCgo.nl

Memories made together 
last a lifetime!
Carina Calis Fotografie
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Bij Pockets Laren kun je terecht voor een perfecte nachtrust 
met advies op maat. De beddenspeciaalzaak is sfeervol inge-
richt met een breed assortiment op het gebied van slapen.

 Pockets Laren is de specialist op het gebied van boxsprings, 
pocketmatrassen en boxspringmatrassen van topmerken Avek, 
VanDyck en Treca Paris tegen een betaalbare prijs.

In de winkel staan complete boxsprings, maar ook de losse on-
derdelen zoals de matrassen en hoofdborden zijn te koop. Daar-
naast verkopen we ook bed- en badtextiel, kussens, plaids en 
dekbedden van VanDyck en woonaccessoires, zoals bedlampjes 
en in- en uitstapverlichting voor onder je bed”, vertelt Hanneke 
van Driel, die samen met haar echtgenoot Martin eigenaar van 
de winkel is. “We hadden nooit gedacht dat we een bedden-
speciaalzaak zouden beginnen.” Hanneke en Martin hebben al 
ruim twintig jaar een eigen ontwerpstudio gespecialiseerd in de 
woonbranche. “Een klant had een boxspringfabriek, wilde graag 
een eigen winkel beginnen aan de Torenlaan 12 en vroeg aan 
Martin om een tekening te maken. De klant gaf op een gegeven 
moment aan dat het niet meer door ging. Zonder dat we het van 
elkaar wisten, dachten we misschien is dit iets voor ons. Toen 
ik de winkel binnenstapte, had ik meteen het gevoel ‘dit wordt 
onze winkel’. Binnen zes weken waren we open en we zijn nog 
steeds heel blij dat we deze stap hebben gezet. In november 
bestaan we vijf jaar.”

Sinds kort verkopen ze ook het merk Treca Paris. “Dat zijn 
handgemaakte bedden van topkwaliteit en liggen geweldig. Net 
zoals Avek en VanDyck, Dit zijn Nederlandse merken en maken 
ook alles zelf waarbij de prijs-kwaliteitsverhouding heel goed 
is.” Hanneke staat samen met José in de winkel. “Als mensen 
langskomen dan luisteren we altijd goed naar de wensen om 
een persoonlijk slaapadvies te kunnen geven . We zijn expert 

op beddengebied door onze ervaring. Het gebeurt vaak dat 
mensen pas voor een ander matras komen als ze klachten 
hebben zoals lage rugpijn, veel draaien in bed en vaak wakker 
liggen. Daarom vragen we aan de klanten wat er niet bevalt 
aan hun oude matras. wat bevalt niet en wat zijn eventueel 
de klachten zodat we het juiste matras of boxspring kunnen 
adviseren. Je moet je goed beseffen dat je eenderde van je 
leven in bed ligt dus een goed bed is heel belangrijk. Maar niet 
alleen het matras, een goed kussen zorgt ook voor meer rust. 
Als je een nieuw matras of topper koopt, is het belangrijk dat 
de kussen afgestemd is op je nieuwe matras. Een kussen moet 
namelijk de ruimte tussen je schouder en oor opvullen. Klanten 
kunnen in de winkel op verschillende soorten matrassen liggen 
en voelen wat het beste past. We hebben voor elke klant een 
mooi en passend bed in verschillende prijsklasse.” Hanneke 
vertelt dat ze ook bij mensen thuis komen om advies te geven. 
“Soms is het niet nodig om een heel nieuw bed te kopen en kun 
je volstaan met een nieuw topmatras want de boxspring kan 
nog goed zijn.”

Bij Pockets Laren verkopen ze ook bedtextiel op maat zoals 
dekbedovertrekken van 160 cm breed, maar ook voor bedden 
met hoge hoeken of een hoeslaken van 240 bij 220 cm. “Dit zijn 
geen standaard maten en ook laten we kussen op maat maken 

van bijvoorbeeld 80 bij 
80 cm. Als je hier een bed, 
boxsprings of pocketma-
tras koopt, dan leveren 
we dat thuis af. Veel van 
onze boxsprings staan 
ook in het buitenland.
Kom langs en we kunnen 
iedereen adviseren op het 
gebied van slapen.”

Alles voor je slaapkamer bij beddenspeciaalzaak Pockets Laren
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Uw goede nachtrust is een kunst die Treca u aanbiedt met behulp 

van zorgvuldig gekozen materialen, de expertise van de ateliers 

en het talent van de ontwerpers. De bedden worden van begin 

tot eind in onze ateliers gemaakt, op een historische plek voor het 

merk: in Reichshoffen, Frankrijk. Daarnaast kunnen de bedden qua 

afmetingen en decoratie helemaal naar uw wens gemaakt worden, 

voor een echte service op maat.

TORENLAAN 12  -  1251 HJ LAREN  -  TEL. 035 - 622 8633 - POCKETSLAREN.NL

Pockets Laren is de officiële 

TRECA de PARIS store

voor ‘ t Gooi en omgeving

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE IMPÉRIAL-COLLECTIE

NIEUW BIJ POCKETS LAREN


