
OCHTEN - Meteen genieten van een 
vorm- of sierboom vol in het blad? 
Het kan het hele jaar door met de
bomen in containerpot van De Bla-
der Kroon, een specialiteit van deze
boomkwekerij, die hoofdzakelijk le-
vert aan de handel. Maar op de za-
terdag kunnen particulieren hier ook 
terecht!

De Blader Kroon is gespecialiseerd in 
vormbomen zoals de dakplataan, leilin-
de, dakmoerbei en schermbeuk. Deze 
bomen sieren huis en tuin. Een carpinus
in schermvorm is populair. Dit is een 
natuurlijke schutting, hoog op stam en 
is redelijk gemakkelijk in vorm te hou-

den. Het is tevens mogelijk om vorm-
bomen op maat te laten vervaardigen.

Kopen bij De Blader Kroon betekent fi-
nancieel voordeel voor de consument,
die bovendien verzekerd is van een
deskundig advies, kwaliteit en garan-
tie. Bomen in containerpot kopen wordt
de toekomst. “Je kunt zo het hele jaar 
door bomen planten en je ziet de boom 
in volle groei en bloei”, aldus Dick en
Marjan van de Bijl. De bomen kunnen in 
overleg bezorgd worden.

Bonegraafseweg 57, Ochten Tel. 0344
64 17 04; e-mail: info@debladerkroon.
nl; www.debladerkroon.nl.

ANGEREN - Kent u een deuren- en
kozijnenleverancier, die al meer dan
dertig jaar aan de weg timmert? Zo’n 
bedrijf kan alleen maar bestaan als het 
kwaliteit en service levert. Zoals Derks 
Montage uit Angeren, dat door Profel 
als een van de weinige bedrijven in het 
predicaat ‘Selectdealer’ mag dragen.

Vakwerk op maat! Derks Montage biedt 
kunststof kozijnen, deuren, ramen, 
schuifpuien, dakkapellen en serres in alle
maten en in diverse materialen.

Derks Montage biedt tijdens de Nationale
Kozijnenweken ook nog eens een leuke 

actie: kleur van de deuren en kozijnen
krijgt u cadeau! Het voordeel kan wel op-
lopen tot wel 2500 euro! En profiteer dit 
jaar tot 1 juli ook nog een forse btw-kor-
ting op de arbeid. Een ideaal moment om 
over te gaan op kunststof of aluminium 
kozijnen.

Derks Montage is vrijdags geopend van 
10.00 tot 17.00 uur, zaterdags van 10.00 
tot 14.00 uur; op andere tijden na af-
spraak.

Derks Montage, Jan Joostenstraat 42, 
Angeren; telefoon (026) 3886225;
www.derksmontage.nl.

LENT - Op 15 maart 2015 bestond 
chiropractiepraktijk Chiropro alweer 
1 jaar. Om dit samen met u te vieren 
biedt Chiropro u tijdelijk de mogelijk-
heid om gratis uw rug en nek te laten 
controleren.  

Rug- en nekklachten komen tegenwoor-
dig steeds vaker voor en kunnen erg hin-
derlijk zijn in het dagelijks leven. Toch 
blijven veel mensen er gewoon mee 
doorlopen. Ze denken dat het vanzelf 
wel overgaat, hebben ermee leren leven 
of denken dat er toch niets meer aan te 
doen is. 

Heeft u last van rug-, nek- of hoofd-
pijn of heeft u last van uitstralende 
pijn in been of arm? Onze analyse geeft 
u de mogelijkheid om uw klachten per-
soonlijk met de chiropractor te bespre-
ken. Zij zal u dan inzicht geven in de oor-
zaak ervan en uitleggen hoe chiropractie 
u kan helpen.

Het is niet verstandig om met klachten 
rond te blijven lopen, want een tijdige 
aanpak kan voorkomen dat uw klachten 
chronisch worden. Wij dragen graag bij 
aan uw gezondheid en zullen u daarom 

tijdens de analyse tevens voorzien van 
beweeg- en houdingsadvies op maat. 
Maak werk van uw gezondheid en kom 
langs bij Chiropro.

Tot en met 15 april 2015 kunt u te-
lefonisch of per e-mail een afspraak 
maken voor de gratis analyse. 

Mocht u naar aanleiding van deze ana-
lyse tot de conclusie komen dat chiro-
practie u inderdaad kan helpen, dan bie-
den wij u bovendien het eerste consult 
aan tegen gereduceerd tarief.

Chiropractie is een vorm van gezond-
heidszorg die zich bezighoudt met aan-

doeningen aan spieren, gewrichten en 
het zenuwstelsel. Een chiropractor is 
specialist op het gebied van rug-, nek- 
en hoofdpijnklachten zoals hernia, spit 
en artrose. 

Chiropractie is geschikt voor jong en 
oud. Het is een bewezen effectieve be-
handelmethode en biedt vaak snel resul-
taat daar waar andere therapieën minder 
succesvol waren.

Chiropro biedt u een compleet zorg-
pakket aan waarbij naast professionali-
teit ook persoonlijke aandacht centraal 
staat. Samen met u achterhalen we de 
oorzaak van uw klachten en werken we 
aan een oplossing. 

Een verwijzing van uw huisarts is niet 
nodig. De behandeling wordt tot 100% 
vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit 
het aanvullend pakket. Hierdoor geldt 
er dus géén eigen risico.

CHIROPRO
Edith Piafstraat 110c

 6663 MA Lent
telefoon 024 7370324

www.chiropro.nl.

De vorm- en leibomen 
van De Blader Kroon...

Profel Selectdealer Derks Montage
al dertig jaar vakwerk op maat!

Gratis rug- en nekanalyse bij chiropractiepraktijk Chiropro
Rugpijn? Nekpijn? Wij helpen u er graag vanaf!
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Annique is de erkend chiropractor bij Chiropro. Het is haar passie om mensen weer in beweging te 
brengen en ze zet zich dan ook elke dag opnieuw in voor de gezondheid van haar patiënten.


