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O’bella! begon 23 jaar geleden als kapsalon, maar is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf 
dat gericht is op ‘alles voor de uiterlijke verzorging’. Je kunt je er letterlijk van top tot teen 
laten verzorgen: een nieuwe coupe in de kapsalon, een heerlijke schoonheidsbehandeling, 
een bezoek aan de nagelstyliste of de pedicure, een ontspannende massage… Het is al-
lemaal mogelijk. Bovendien biedt O’bella! specifieke behandelingen, zoals tanden bleken 
en injectables.

Alles voor de uiterlijke verzorging
Als je er goed verzorgd uitziet, voel je je fijner en dat straal je ook uit. Bij O’bella! kun je bij-
na de hele dag wel doorbrengen, zóveel mogelijke behandelingen biedt de zaak. Bea Mulder 
omschrijft het dan ook kort maar krachtig: “Wij bieden alles voor de uiterlijke verzorging! Je 
kunt in de schoonheidssalon terecht voor uiteenlopende schoonheidsbehandelingen, ook 
voor de donkere huid en de herenhuid. Onze nagelstylistes verzorgen je handen en nagels 
en de haarstylistes geven je een prachtige nieuwe coupe, een mooie kleuring of extensions.” 
Maar dat is nog lang niet alles, want ook voor permanente ontharing, pedicure behandelin-
gen en wellness massages ben je er aan het goede adres. Of laat je tanden bleken voor een 
stralende glimlach.

Al jaren heeft O’bella! een heel vast team. Sommige medewerkers zijn er al twintig jaar 
werkzaam. Ze zijn allen gediplomeerd en altijd op de hoogte van de laatste trends op het 
gebied van uiterlijke verzorging, bijvoorbeeld visagie of haarmode. 

Injectables
Daarnaast heeft O’bella! diverse specialisten voor de speciale behandelingen. “Zo werken 
wij samen met een professionele arts voor de injectables. Je kunt bijvoorbeeld met botox of 
fillers op een subtiele manier tekenen van huidveroudering aanpakken of met botox over-
matige transpiratie tegengaan.” Belangrijk om te weten, is dat je een medisch verantwoord 
en realistisch advies krijgt en dat de behandeling veilig is. Het eindresultaat is een gladdere, 
gavere huid. 

Voor een mooie huid kun je ook gebruik maken van de collageenbank. Bea legt uit: “Het ziet 
eruit als een zonnebank, maar je wordt er niet bruin onder. Het zorgt voor een algehele ver-
betering van de huid, pigment- en couperosevervaging en het verbetert de doorbloeding.” 
Het is mogelijk om verschillende behandelingen toe te passen, want het één versterkt het 
ander. 

Online een afspraak maken
Het enorm brede aanbod in behandelingen maakt O’bella! uniek. Met name de nieuwere 
behandelingen trekken mensen uit de wijde omtrek. Je kunt zelfs online een afspraak maken 
voor een behandeling. Dat gaat heel eenvoudig via www.obella.nl. Wil je weten wat O’bella! 
voor jou kan betekenen, kijk dan op de website of kom eens langs in de winkel.

O’bella!, Hollandselaan 45 b/c Stadskanaal. Telefoon: 0599-612465. Internet: www.obella.nl.

Alles voor de uiterlijke verzorging 
bij O’bella! In Stadskanaal

Klooster Reizen voor een perfecte vakantie

“Je krijgt zin om op vakantie te gaan!”

Geef Klooster Reizen in Stadskanaal een  opdracht en de 
medewerksters zoeken er een perfecte vakantie bij. Ze 
hebben allen (bijna) de hele wereld gezien en hebben de 
nodige kennis en ervaring op reis gebied om een passende 
oplossing te vinden voor uw verblijf in binnen- of buiten-
land. 

www.kloosterreizen.nl           www.eeldespecialist.nl

Uitgeroepen tot het beste 
reisbureau van Nederland!

Eurostate 1 •  Stadskanaal 0599 - 613491 • stadskanaal@kloosterreizen.nl

Dat bereikten we mede 
dankzij u! Namens het hele 
team van Klooster Reizen 
Stadskanaal: bedankt!

Kennis en liefde voor 
het vak 
Het eerste wat opvalt in het 
gezellige kantoor van  Klooster 
Reizen in Stads kanaal, is dat 
er alleen vrouwen werken. 
“De kracht van ons reis-
bureau is behalve vakkennis 
ook klantvriendelijkheid, be-
trouwbaarheid en onze liefde 
voor het vak. Het feit dat we 
voortkomen uit een hecht 
familiebedrijf draagt daar 
ook aan bij”, aldus  Renate 
Aalders. Die  kennis doen de 
medewerksters op door het 
maken van studie reizen en 

het regelmatig volgen van 
cursussen: “Zowel de branche 
als de wensen van klanten 
veranderen voortdurend. Je 
moet continu bijblijven om 
te kunnen inspelen op de 
vraag. Zo krijg je bijvoorbeeld 
steeds te maken met nieuwe 
bestemmingen, het aanbod 
wordt alleen maar groter. 
Dat houdt ons scherp.” 

Optimaal advies 
Juist dat enorme aanbod kan 
er voor zorgen dat u door de 
bomen het bos niet meer ziet 
als u op zoek bent naar een 

leuke vakantiebestemming. 
Klooster Reizen helpt u dan 
om een passende oplossing 
te vinden. “Natuurlijk kun 
je ook zelf op zoek gaan via 
internet, maar de computer 
geeft je nooit feedback. Wij 
kénnen de bestemmingen, in 
veel gevallen zijn we er zelf 
geweest en weten wat ze 
bieden. Daardoor kunnen we 
klanten optimaal adviseren.” 
De service die Klooster 
Reizen biedt, houdt daar niet 
op. Zo kan uw visum voor de 
Verenigde Staten voor u 
worden geregeld en worden 
de door u gewenste stoelen 
in het  vliegtuig gereserveerd. 

Reisbureau van het jaar 
2012
U kunt er op rekenen dat 
Klooster Reizen zich met 

passie inzet om de perfecte 
vakantie voor u te  regelen. 
Het enthousiasme van de 
vier medewerksters en de 
 kwaliteit die ze iedere dag 
weer leveren, hebben er 
voor gezorgd dat het fi liaal 
in Stadskanaal in april van 
dit jaar is uitgeroepen tot 
Reisbureau van het jaar 2012. 
“Daar mogen ze echt super-
trots op zijn. Dit fi liaal is pas 
drie jaar geleden gestart en 
nu al hebben ze deze prijs 
gekregen! Geweldig toch?”, 
zegt directeur Gerda Klooster. 

“Dit is de belangrijkste prijs 
in onze branche. De afge-
lopen jaren hebben slechts 
veertien reisbureaus deze 
award in de wacht gesleept, 
terwijl er zo’n 1.500 reis-
bureaus zijn!” 
Renate vult aan: “Die prijs 
krijg je ook niet zomaar: 
we hebben uitgebreide reis-
voorstellen moeten doen, 
het hele bedrijf is door gelicht, 
we zijn bezocht door mystery 
guests en ga zo maar door. 
Uiteindelijk behaalden wij 
de hoogste score.” 

Binnenkort krijgt het reis-
bureau in Stadskanaal een 
vierde balie om u nog beter 
van dienst te  kunnen zijn. 
Heeft u plannen voor een 
winter sportvakantie, zin om er 
even tussenuit te gaan of kijkt 
u al vooruit naar de zomerva-
kantie? Loop gerust eens bin-
nen om ideeën op te doen. 

Klooster Reizen 
Eurostate 1, Stadskanaal. 
Telefoon: 0599-613491. 
Meer informatie vindt u op: 
www.kloosterreizen.nl.
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Goede ideeën voor sfeervol wonen vindt u bij Woonidee Bijl 

Nieuw in Ter Apel: Impulse Fashion voor de modebewuste vrouw

Woonidee Bijl in Ter Apel biedt alles voor op de vloer en voor het raam. U doet er volop 
inspiratie op om van uw huis een écht thuis te maken. Bij Woonidee Bijl vindt u de nieuwste 
collecties vloeren, gordijnen, inbetweens, zonwering voor binnen en buiten, insectenhorren 
en behang. En bestelt u dit najaar Jasno shutters bij de interieurspecialist, dan worden deze 
gratis gemonteerd.

Alles voor op de vloer
Voor de vloer kunt u kiezen uit uiteenlopende materialen. Tapijt geeft warmte, comfort en ka-
rakter aan elk huis. Het is geluiddempend, isolerend en voelt heerlijk zacht. Met volop variatie in 
structuur, materiaal, kleur en dessin is er voor elke ruimte wel een passend tapijt te vinden. “we 
kunnen tevens geheel op maat karpetten maken in elke gewenste kleur. Het is zelfs mogelijk om 
zelf het patroon aan te geven”, aldus Vincent Bijl.

Harde vloeren
ook harde vloeren, zoals vinyl, laminaat, houten en pvc vloeren geven de woning een eigen 
sfeer. Bovendien zijn ze erg praktisch, sterk en eenvoudig te onderhouden. Vooral pvc vloeren 
zijn heel populair, mede omdat deze ook geluiddempend zijn: “Tegenwoordig is er zelfs klik-pvc 
dat zwevend gelegd kan worden. Voordeel daarvan is dat je de vloer niet hoeft te egaliseren. Je 
hoeft dus niet je huis uit, omdat de vloer eerst moet drogen. Je kunt het gewoon leggen en klaar 
is de kamer. Het biedt dezelfde kwaliteit als een normale pvc vloer.” Pvc is verkrijgbaar in hout- 
of tegelmotief, maar ook in betonlook. 

Raambekleding
Nu de koudere en donkere maanden weer aanbreken, doen we weer wat vaker de gordijnen 
dicht. Gordijnen zijn heerlijk comfortabel en warm, maar er zijn veel meer mogelijkheden om 
bijvoorbeeld privacy te creëren. Denk maar eens aan rolgordijnen, plisségordijnen en jaloezieën. 
Ook wat buitenzonwering betreft heeft u bij Woonidee Bijl heel veel keus, zoals (zip-)screens, 
rolluiken, uitvalschermen en markiezen. De buitenzonwering wordt uiteraard op vakkundige 
wijze voor u gemonteerd 

Najaarsactie met shutters van Jasno
Een mooie oplossing zijn shutters: houten binnenluiken met verstelbare lamellen, waarmee 
u het licht perfect kunt regelen. Bestelt u dit najaar shutters van het kwaliteitsmerk Jasno bij 
Woonidee Bijl, dan worden deze gratis gemonteerd. De actie loopt tot 31 december 2012.

Voor particulier en project
Woonidee Bijl is er voor particulier en project. Voor elke ruimte, of het nu een woon- of slaap-

kamer of een kantoor of school betreft, 
kunt u Woonidee Bijl inschakelen. De 
kracht van het bedrijf is dat je zelfs het 
hele huis door het bedrijf kunt inrich-
ten. “wij kunnen het complete ‘verhaal’ 
bieden, inclusief schilderwerk en interi-
eurbouw. Bij ons is heel veel mogelijk. 
Eigenlijk is geen idee ons te gek. we be-
schikken over een heel ruime ervaring en 
hebben voor het leggen en de montage 
gespecialiseerde mensen.”

Woonidee Bijl, Molenplein 27 Ter Apel. 
Telefoon: 0599-580910. Kijk voor meer 
informatie op: www.woonideebijl.nl.

Na maanden voorbereiding was het op 13 sep-
tember zover: de opening van Impulse Fashion 
in Ter Apel. De damesmodezaak is bedoeld 
voor de modebewuste vrouw vanaf ongeveer 
20 jaar. In de winkel vind je trendy casual kle-
ding, maar ook sjiekere, ‘bling bling’ outfits die 
geschikt zijn voor feestjes. 

Gerenommeerde merken
Impulse Fashion is een verrassend ruim opge-
zette zaak, met maar liefst 180 vierkante meter 
winkeloppervlak. Eigenaresse Bianka Alingh 
vertelt enthousiast: “Impulse Fashion is abso-
luut een toevoeging voor Ter Apel. We zitten op 
een prachtige locatie in het geheel opgeknapte 
centrum. Perfect toch? We bieden van verschil-
lende gerenommeerde merken uit het mid-
densegment de nieuwste collecties in de maten 
XS tot XXL. Zowel jonge als oudere vrouwen zul-
len hier uitstekend kunnen slagen. we hebben 
Tramontana, Notthesame, Tom Tailor, Pieces, 
Ichi, Angels en Vila.” 

Stoer en elegant
Het mag best stoer zijn en tegelijkertijd toch 
elegant. Een merk als Notthesame bijvoorbeeld 
is casual én valt op door details als opvallende 
prints en rushes. En dat geldt ook voor de 
merken Tom Tailor en Tramontana. De trendy 
en vrouwelijke kleding van Pieces, Vila en Ichi 
zal eveneens heel veel vrouwen aanspreken. 

De spijkerbroeken van Angels staan bekend 
om hun perfecte pasvorm. Je kunt helemaal 
je eigen stijl samenstellen bij Impulse Fashion: 
van een skinny jeans met een stoer jack tot een 
stijlvol jurkje met een jasje.

Wintercollectie
Op het moment hangt de wintercollectie in de 
winkel en dat betekent volop warme kleuren en 
materialen. “we hebben leuke casual kleding 
voor het najaar en de winter – broeken, basic 
shirts, vestjes, jasjes en meer –, maar ook de 
wat sjiekere kleding voor feestjes, zoals soepel 
vallende tunieken, jurkjes en blouses. Je kunt 
bij ons ook terecht voor een winterjas met bij-
behorende accessoires, zodat je lekker warm de 
winter ingaat. we helpen je graag bij het maken 
van de juiste keus. Elke week hangt er wel weer 
iets nieuws in de winkel en om te voorkomen 
dat iedereen in dezelfde kleding loopt, heeft 
Impulse Fashion nooit teveel van hetzelfde”, 
benadrukt Bianka.

Voor de laatste mode voor een betaalbare prijs 
ga je naar Impulse Fashion in Ter Apel. “Kom 
gewoon eens binnen!” Je bent altijd van harte 
welkom.

Impulse Fashion vind je aan Markt 27 in Ter 
Apel.
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250 m² damesmode in een gezellige en

mooie ambiance, aangevuld met schoenen,

tassen en bijbehorende accessoires.

One Stop Shopping
Voor de eigentijdse vrouw!

��

��

TAIFUN

kocca

Op 1 september was het twaalf jaar geleden dat Roelina Joldersma Bleker Juweliers overnam. 
In die twaalf jaar is er heel veel veranderd op het gebied van sieraden en horloges, maar wat 
is gebleven is de service, de kwaliteit en het brede assortiment van Bleker Juweliers. De juwe-
lierszaak voert tal van bekende merken, maar heeft ook kleine, exclusieve collecties. Boven-
dien vind je er de bijzondere medaillons van Key Moments.

Volop sieraden
Bleker Juweliers heeft volop modieuze sieraden in uiteenlopende materialen. Op het moment is 
de goudprijs vrij hoog, waardoor massief gouden sieraden erg duur zijn. “Er zijn mooie alterna-
tieven die betaalbaar zijn en ook voor allerlei sieraden worden toegepast. Zo kun je kiezen voor 
een gouden sieraad met een zilveren binnenkern, waardoor je bijvoorbeeld wél een massieve 
ketting hebt die bovendien voorzien is van een goud- én een zilvermerk.” De modellen kunnen 
klassiek, maar ook heel modern zijn. 

Een duidelijke trend op sieradengebied is de opkomst van de kleur rosé: een heel warme kleur 
die mooi combineert met wit kunststof of keramiek. “Het is beslist de trend voor de komende 
winter”, zo weet Roelina. Vraag ook eens naar ‘Jewelpops’ van Kameleon. Hiermee heb je in een 
handomdraai voor elke gelegenheid een sieraad in de kleur die bij je outfit past.

Exclusieve collecties
Naast de bekendere, populaire merken heeft Bleker Juweliers ook kleine, exclusieve collecties, 
bijvoorbeeld van ontwerper Daniel Vior. Zijn sieraden bestaan uit zilveren hangers,

ringen en oorbellen, waarin edelstenen verwerkt zijn. Ze zijn allemaal handwerk en 
onderscheiden zich door het bijzondere ontwerp en de combinatie van materialen.

Al even bijzonder zijn ‘Key Moments’. Roelina vertelt hierover: “Het is een soort medaillon van 
glas, waartussen kleine bedeltjes passen. Je hebt bedeltjes van zilver, goud of met steentjes. En 
ze zijn er in allerlei vormen. Bijvoorbeeld van Pink Ribbon in roze, maar je hebt ook kruisjes of 
kinderkopjes. Eigenlijk allemaal dingen die iets voor je betekenen of waar je een waardevolle 
herinnering aan hebt.” Voor het medaillon kun je kiezen voor een ronde vorm of voor een 
‘sleutel’. 

Beurs in Exloo
Tijdens de Ladies Night in Exloo op 31 oktober a.s. heeft Bleker Juweliers verschillende leuke 
aanbiedingen. Ook zie je er vele trendy sieraden en horloges. Noteer de datum dus alvast in de 
agenda.

Trouwens, in maart 2013 bestaat Bleker Juweliers 12,5 jaar. Roelina is nu al bezig met de 
voorbereidingen voor het jubileum. Houd de krant en de website www.blekerjuweliers.nl dus 
in de gaten!

Bleker Juweliers, Eurostate 4 Stadskanaal. Telefoon: 0599-622658. 
Internet: www.blekerjuweliers.nl.

Ook voor aparte, unieke sieraden ga je naar Bleker Juweliers
in Stadskanaal
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Verloskundigenpraktijk Flow begeleidt je tijdens zwangerschap, 
bevalling en kraamtijd
Zwanger zijn en een kindje krijgen is een spannende en unieke gebeurtenis. Vaak zit je vol 
vragen en ben je onzeker, zeker als het je eerste zwangerschap is. De verloskundigen van Ver-
loskundigenpraktijk Flow in Stadskanaal begeleiden je op een professionele en persoonlijke 
manier.

Aandacht en betrokkenheid
op 1 januari a.s. is het drie jaar geleden dat Maaike Bos en Jolanda Prins begonnen met de 
verloskundigenpraktijk. In de afgelopen jaren hebben ze heel wat vrouwen mogen begeleiden 

bij hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Maaike kan nu trouwens ook uit eigen ervaring 
spreken, want sinds vijf maanden is ze moeder van zoon Daan. “Wat wij bieden is een professio-
nele en persoonlijke begeleiding. Aandacht en betrokkenheid staan bij ons centraal. we krijgen 
nu ook moeders die voor de tweede keer zwanger zijn. Het is ontzettend leuk om te mogen 
meemaken dat de eerstgeborenen nu een broertje of zusje krijgen.” De betrokkenheid tonen 
de verloskundigen bijvoorbeeld mede door alle geboortekaartjes in de praktijk op te hangen. 
Daarnaast worden de kaartjes en geboortes op de site van Flow geplaatst, waarbij uiteraard de 
privacy van de ouders wordt gerespecteerd. 

Elke zwangerschap is bijzonder
Wanneer je zwanger bent, kun je Verloskundigen-
praktijk Flow bellen voor een afspraak. Tegenwoor-
dig kan dat zonder verwijzing van de huisarts. De 
eerste controle vindt plaats in de praktijk tussen de 
acht en tien weken van de zwangerschap en daarna 
blijf je onder controle staan. 

De verloskundigen helpen je bij het voorbereiden 
op de bevalling: “We vinden het belangrijk dat de 
aanstaande moeder weet wat ze kan verwachten, 
zodat ze minder onzeker de bevalling ingaat.” Als 
het eenmaal zover is, staan de verloskundigen klaar 
om je te helpen je kindje ter wereld te brengen.
Je kunt altijd bij de verloskundigen terecht voor vra-
gen en advies. Niet dringende vragen kun je tevens 
stellen via e-mail. Veel informatie over zwanger 
worden en zijn, de bevalling, de kraamtijd en meer 
kun je verder vinden op www.verloskundigenflow.nl.

Waarneming
Maaike en Jolanda zijn allebei zeer ervaren verlos-
kundigen met hart voor hun vak. Inmiddels maken 
ze gebruik van de diensten van een waarneemster, 
Joske Huitema, die invalt bij bijvoorbeeld ziekte of 
vakantie van Maaike of Jolanda. Beiden benadruk-
ken bovendien dat er een goede samenwerking is 
met het ziekenhuis. De zorg voor moeder en baby 
is bij Verloskundigenpraktijk Flow altijd in goede 
handen.

Meer weten? Kijken eens op 
www.verloskundigenflow.nl 

of maak een afspraak bij 
Verloskundigenpraktijk Flow, 
Hoofdstraat 9 Stadskanaal. 

Telefoon: 0599-652247.

Stichting Rzijn is er voor jong en oud 
in de gemeente Vlagtwedde
Stichting Rzijn, de stichting voor kinderopvang en welzijn, biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang, 
buitenschoolse en tussenschoolse opvang en is verantwoordelijk voor welzijnsvoorzieningen in de gemeente 
Vlagtwedde. Daarnaast is Rzijn werkzaam in het ouderen-, jongeren-, vrijwilligers-, inburgerings- en peuter-
speelzaalwerk. Uitgangspunt van de organisatie is respect voor de klant. “Iedereen doet ertoe, ongeacht zijn 
leeftijd, afkomst of levensovertuiging”, vertelt Elly van de Ven, directeur van Rzijn.

Vertrouwde en veilige opvang voor kinderen
Op verschillende locaties in de gemeente Vlagtwedde biedt de organisatie kwalitatief hoogwaardige opvang 
voor kinderen. Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn in vertrouwde handen in het kindercentrum in Ter Apel en in de 
MFA in Vlagtwedde. Het zijn gezellige en veilige plekken, waar uw kind met liefde en respect wordt opgevangen. 

Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, kunnen ze naar de buitenschoolse opvang (BSO). 
Op de BSO-locaties van Rzijn in Ter Apel (Ratjetoe) en Vlagtwedde (Robbedoes) kan uw kind zelf leuke dingen 
bedenken om te doen, plannetjes maken en uitvoeren samen met vriendjes en vriendinnetjes, meedoen met 
activiteiten, maar ook in zijn eentje bezig zijn. De ervaren medewerkers begeleiden uw kind daarbij. Elly van de 
Ven benadrukt dat de kosten van kinderopvang en BSO kunnen meevallen: “Men kan het beste eens contact 
met ons opnemen en vrijblijvend een offerte laten maken. De kosten zijn geheel afhankelijk van de persoonlijke 
situatie en inkomstenafhankelijk. Het is puur maatwerk.” Daarnaast coördineert Rzijn de zeven gemeentelijke 
peuterspeelzalen van de gemeente Vlagtwedde. Een peuterspeelzaal is een fijne plek voor een paar uurtjes 
samenspelen en vervult een actieve rol in de ontwikkeling van uw kind.

Voor jongeren
Voor jongeren vanaf ongeveer 15 tot 24 jaar biedt Rzijn op een laagdrempelige wijze professioneel jongeren-
werk in Sellingen, Vlagtwedde en Ter Apel. De begeleiding wordt op verschillende manieren en in samenwer-
king met de gemeente gedaan. Jongerenwerkers begeleiden jongeren met het organiseren van activiteiten die 
aansluiten bij hun leefwereld. Daarnaast wordt er projectmatig gewerkt. Zo is er in Ter Apel een project begeleid 
wonen voor jongeren die niet meer bij de ouders of verzorgers kunnen wonen, maar die ook nog niet zelfstandig 
kunnen wonen. Verder is er bijvoorbeeld een budgetcoach die jongeren helpt schulden te voorkomen. Daar-
naast zijn er natuurlijk de jeugdsozen in Ter Apel en Sellingen. In november opent er zelfs een nieuwe jeugdsoos 
in Vlagtwedde!

Voor ouderen
Het ouderenwerk vindt al jaren op de vertrouwde manier plaats, al is het wel drukker geworden. “Het is 
algemeen bekend dat de vergrijzing, zeker in deze regio, toeneemt. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de WMO. Rzijn voert het welzijnwerk uit voor de gemeente. Het betekent ook een veel nauwere 
samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen, de sociale dienst en zorginstellingen- en organisaties in het belang 
van het individu. op die manier kunnen we veel beter verbanden leggen als iemand vaker bij ons komt met vra-
gen. Dit alles valt onder de nieuwe werkmethode ‘Welzijn Nieuwe Stijl’: de vraag achter de vraag ontdekken.”

Rzijn staat voor kwaliteit, betrokkenheid en openheid. Rzijn wil er zijn voor jong en oud.

Voor meer informatie: Hoofdkantoor Stichting Rzijn, Kapelweg 13, 9561 GA Ter Apel. Telefoon: 0599-582417. Of 
kijk eens op www.rzijn.nu.
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Reclamebureau Jessica Wolf ondersteunt u bij de promotie van uw 
bedrijf
Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is om naamsbekendheid te hebben en uw product 
te promoten. Toch blijft het er vaak bij door de dagelijkse drukke werkzaamheden. Reclame-
bureau Jessica Wolf richt zich op acquisitie en biedt ondersteuning en advies bij de promotie 
en ontwikkeling van promotiemiddelen.

Wie is Jessica Wolf?
Acht maanden geleden begon Jessica wolf met het maken van een speciale Pink ribbon Maga-
zine dat in april verkocht werd tijdens de beurs in het Pagecentrum in Stadskanaal. Het maga-
zine motiveerde en inspireerde haar tot het starten van het reclamebureau: “Door persoonlijke 
ervaringen in mijn omgeving, raakt Pink Ribbon mij. Ik doe altijd mee met de hardloopwedstrijd 
GasTerra Ladies Run in Groningen, maar ik wilde meer doen dan het hardlopen alleen. En dat is 
dit magazine geworden.” 

Ze is heel blij dat ze de stap naar het ondernemerschap heeft gezet. Het is een nieuwe uitdaging 
die beslist wel raakvlakken heeft met haar kennis en ervaring: “Uiteraard is het best wel wen-
nen geweest om vanuit een winkel in dit werk te belanden. Toch zijn er heel veel overeenkom-
sten, zoals het persoonlijke contact met klanten en het resultaatgericht werken. Ik heb meer 
dan 22 jaar in de drogisterijbranche gewerkt. Verkoop ligt me wel. Ik vind het leuk om in ge-
sprek te gaan met klanten. Ik ben bovendien een heel ondernemend type en mag graag dingen 
regelen en organiseren. Als je ziet wat we bereikt hebben met het Pink Ribbon Magazine… daar 
ben ik best wel trots op. Het is ook de aanzet voor mijn eigen bedrijf geweest.” 

Acquisitie en reclamewerk
Jessica Wolf richt zich op acquisitie en reclamewerk. Zo benadert ze bedrijven voor het adverte-
ren in allerlei media, waaronder deze krant. Ook is ze uitgever van specials, zoals het Pink Rib-
bon Magazine: “Ik zal tevens nauw betrokken zijn bij beurzen en festivals, onder andere voor de 
acquisitie en de organisatorische kant. Het lijkt me ook ontzettend leuk om ooit zelf nog eens 
een beurs, zoals een Ladies Night, te organiseren.” 

Daarnaast biedt ze op een heel praktische manier ondersteuning en advies bij de promotie 
en ontwikkeling van promotiemiddelen in traditionele media, zoals kranten. Ook voor folders, 
flyers en dergelijke kunnen bedrijven Reclamebureau Jessica Wolf inschakelen. 

Pink Ribbon Magazine op de Grote RegioBeurs en Ladies Night
Tijdens de Grote RegioBeurs op 19 tot en met 21 oktober en tijdens de Grote Ladies Night op 
31 oktober, beide op het terrein van het Hippisch Centrum in Exloo, kunt u het Pink Ribbon Ma-
gazine aanschaffen voor slechts 3 euro. In het magazine staat onder meer een indrukwekkend 
verhaal van een oud-collega van Jessica, Ellen, die borstkanker heeft en daarvoor in behande-
ling is. Bovendien bevat het kortingsbonnen van tal van bedrijven uit de gemeenten Stadska-
naal, Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Per verkocht magazine gaat 2 euro naar Pink Ribbon en 1 
euro naar Inloophuis deNardusbloem in Musselkanaal.

Reclamebureau Jessica Wolf: Mobiel: 06 - 46 22 17 29. Telefoon: 0599 - 65 24 25.
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Stoer, trendy en onverwoestbaar: dat zijn de urban bikes. Oftewel: de stads-
fiets die tegen een stootje kan en erg handig is met kinderen in een kinder-
zitje of om de boodschappen mee te vervoeren. De urban bike is in tal van 
kleuren verkrijgbaar voor kinderen en volwassenen.

De fiets mag gezien worden!
De fiets is allang niet meer gewoon ‘fiets’. Roelof Koster van Bouw Koster 
Tweewielers ziet steeds meer dat ook het rijwiel onderhevig is aan de mode: 
“Je hebt fietsen in allerlei hippe kleuren. Tegenwoordig is zelfs ‘bling bling’ 
voor je fiets heel normaal. De fiets mag gezien worden. Vooral de urban bike 
is enorm populair door zijn stoere uiterlijk en felle kleuren. Het is typisch een 
fiets voor jonge meiden en vrouwen. Voor moeders is het handig dat de fiets 
met gemak een kinderzitje kan dragen. Bovendien neem je gemakkelijk de 
boodschappen mee.”

Elektrisch ondersteunde fietsen winnen trouwens aan populariteit onder de 
schooljeugd die langere afstanden moet fietsen. Ook voor deze fietsen geldt 
dat ze steeds verder ontwikkeld worden. Bij Bouw Koster Tweewielers kunt 
u bovendien terecht voor retro scooters: “We zien dat vooral 30-plussers 
hiervoor kiezen en dan meest voor de 25km uitvoering, waarop je mag rijden 
zonder helm. De scooter vervangt regelmatig de tweede auto.”

Honderden soorten en maten fietsen en accessoires
Bouw Koster Tweewielers heeft een enorme keus aan nieuwe en gebruikte 
fietsen van alle bekende A-merken voor dames, heren en kinderen. In alle 
soorten en alle maten voor de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Daarnaast 
vindt u er professionele wielerkleding en allerlei accessoires, van manden tot 
bidons en van fietstellers tot onderdelen voor atb en racefietsen. De winkel 
beschikt over een eigen werkplaats voor vakkundige reparatie en onderhoud.

Kom gerust eens langs in de ruim opgezette winkel om de nieuw-
ste fietsen te bekijken. De medewerkers geven u graag advies over 
de verschillende modellen. Of kijk voor meer informatie op www.
bouwkoster.nl. Thuis op zoek naar accessoires, fietsonderdelen en 
fietsen? Ga dan naar de webshop van Bouw Koster Tweewielers: 
www.cycleoutlet.nl.
 
Bouw Koster Tweewielers, Poststraat 7 Stadskanaal. 
Telefoon: 0599-613482.

DA Drogisterij en Parfumerie Westerwolde: de meeste merken, 
het beste voordeel
DA is al jaren toonaangevend in schoonheid en gezondheid. Je vindt er alles voor het lichaam, 
van shampoo tot voetverzorgingsproducten, van bekende topmerken en van het DA huismerk. 
Voor iedere dag of gewoon om jezelf af en toe eens te verwennen. Voor jezelf of om cadeau te 
geven. Sinds 2011 voert de drogisterij in Vlagtwedde het Italiaanse merk Collistar.

Collistar
Esther Hansma is sinds 2006 eigenaar van DA Drogisterij en Parfumerie Westerwolde. Samen 
met haar echtgenoot Stefan leidt ze de winkel in Vlagtwedde. DA Westerwolde voert alle 
bekende merken voor haar, gezicht, lichaam en meer. Bovendien heeft de drogisterij het eigen 
vertrouwde DA huismerk. Sinds een jaar behoort ook Collistar tot de vaste merken.

Het Italiaanse merk Collistar voor lichaams- en gezichtsverzorging en make-up biedt pure bele-
ving. “Je merkt echt dat de producten prettig voelen op je huid. Het merk behoort tot het luxere 
segment, maar is zonder meer aantrekkelijk geprijsd. Collistar maakt gebruikt van hoogwaar-
dige ingrediënten die je lichaam en gezicht intensief verzorgen en langdurig zorgen voor een 
stralende en frisse huid”, weet Esther Hansma. Ook de make-up van Collistar voelt aangenaam. 
Uiteraard vind je in het assortiment alle trendy kleuren voor een intense en geraffineerde blik of 
een natuurlijke look, maar het gaat eveneens om het effect op de huid. Alle formules zijn hypo-
allergeen en bevatten 100% pure en huidvriendelijke bestanddelen.

DA verleidt en verrast
Alle bekende en onbekendere merken voor dagelijks gebruik onder de douche of in bad, maar 
ook verleidelijke parfums en de exclusievere merken lichaams- en huidsverzorging en make-up 
vind je bij DA Westerwolde. Je kunt altijd kiezen voor het product dat het beste bij jou past. Wil 
je iemand eens verrassen met een leuk cadeau, zoals een fijn wellness product of een mooie 
giftset, dan pakken de medewerkers van DA Westerwolde het graag voor je in. Bovendien kun je 
bij de DA terecht voor cadeaubonnen. Leuk om te geven én om te krijgen.

En uiteraard heeft DA Westerwolde in het assortiment heel veel producten voor de ‘thuisapo-
theek’, zoals pleisters, paracetamol en meer. In de herfst en winter zie je de verkoudheden weer 
voorbij komen. De DA drogist heeft onder meer middelen tegen kriebelhoest en vastzittende 
hoest, maar ook voedingssupplementen en vitamines van Solgar om bijvoorbeeld de weerstand 
te verhogen. “Daarnaast kun je bij ons terecht voor natuurvoedingsmiddelen van Bountiful. Wij 
hebben onder meer de glutenvrije producten van dit merk. Ook je pasfoto’s kun je trouwens bij 
ons laten maken”, aldus Esther.

Bij DA Westerwolde kun je altijd vertrouwen op het beste advies en uitstekende service. 

DA Drogisterij en Parfumerie Westerwolde, dr. P. Rinsemastraat 4a Vlagtwedde. 
Telefoon: 0599-312233. Meer weten over de DA? Kijk op www.da.nl.
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FYN Werk, grafische vormgeving

Uw bedrijf
mag gezien worden

fleur@fynwerk.nl | www.fynwerk.nl | T 06 - 16 86 09 69 | Nieuw-Buinen 

Opvallen is alleen vervelend als niemand het merkt. Laat zíen wie je bent!



Vrouw 2012 Speciaal voor, door en over de Vrouw

Bij Brands Modeschoenen, of ook wel Brands Mode, is een heel andere wind gaan waaien. Samen met 
haar man Edo, is Wendy Brands verantwoordelijk voor de verandering.

“we zijn namelijk gestopt met de verkoop van kinderschoenen en in de zomer van 2011 hebben we de 
kinderhoek verbouwd en ingericht tot een kledinghoek, waar mooie en exclusieve Italiaanse dameskle-
ding wordt gepresenteerd”, zo vertelt wendy met aanstekelijk enthousiasme.

“we kregen vanuit onze vrouwelijke klanten steeds meer de vraag om een “totaalplaatje” te brengen”, 
aldus wendy. ”Zo zijn we aan de slag gegaan en hebben na zorgvuldige afweging de “ switch“ gemaakt. 
we verkochten al veel accessoires, zoals tassen, riemen en sjaals bij de schoenen en nu dus ook kleding. 
De modebewuste vrouw kan zodoende van top tot teen bij ons terecht. Daarbij voel ik me als een vis in 

het water”, vertelt wendy verder. 

Het adviseren van mensen bij hun schoenen en kledingkeuze 
is haar als het ware op het lijf geschreven. “we verkopen 
veel Italiaanse merken en de kleding is exclusief Italiaans, 
waarbij de maten van xs tot xxl gaan. De merken die we ver-
kopen zijn Tuzzi en Chiarico en het leuke van dit laatste merk 
is dat het wordt ontworpen door Jeanny Chiarico, een vrouw 
die andere vrouwen er op hun mooist wil laten uitzien.

Daar sluit ik me graag bij aan, ik wil graag dat onze klanten 
met een goed gevoel en een glimlach de winkel met hun 
aankoop verlaten”. 

Brands Modeschoenen vindt u aan de Europalaan 32, 9501 
Cw Stadskanaal. Tel. 0599-614477 of kijk eens op onze site: 
www.brandsmodeschoenen.nl

Brands Modeschoenen in Stadskanaal
Wendy Brands: ” Nu ook kleding bij Brands Mode”

Vrouwelijke, sierlijke en opvallende sieraden vind je 
bij Juwelier Mulder in Mussel
“De juwelier met de vertrouwde sfeer”

Steeds meer vrouwen kiezen voor zilveren en titanium 
sieraden, zo merkt ook Juwelier Mulder. Ontwerpers 
springen daar duidelijk op in. Merken als Zinzi, Esprit en 
Rosa di Luca bijvoorbeeld. Bovendien zijn de roze- en 
paarstinten helemaal ‘in’.

Sieraden in elke stijl
Een robuust en opvallend of juist een super vrouwelijk en 
elegant sieraad geeft elke outfit de finishing touch. Vooral 
zilveren en titanium sieraden zijn erg populair, niet alleen 
voor jongere maar ook voor oudere vrouwen. “Gouden 
sieraden worden momenteel veel minder verkocht, mede 
vanwege de hoge goudkoers. Zilver en ook titanium zijn 
perfecte alternatieven”, aldus Jan Mulder.

De ontwerpen zijn modern, ‘bling bling’, maar u kunt 
tevens kiezen voor klassiekere stukken, zo laat de collec-
tie bij Juwelier Mulder zien. Zinzi werkt bijvoorbeeld veel 
met zirkonia’s in roze- en paarstinten en maakt het dragen 
van sieraden bijzonder. De hangers en ringen zijn stijlvol, 

kleurrijk en trendy. ook modemerk Esprit biedt volop 
kwalitatief hoogwaardige zilveren sieraden in uiteenlo-
pende modellen. Rosa di Luca ten slotte heeft voor elk wat 
wils: van eenvoudig tot extravagant en van uitbundig tot 
bescheiden. 

Vakmanschap
Juwelier Mulder in Mussel bestaat al meer dan zestig jaar. 
Aan de ene kant is het best wel bijzonder dat op deze loca-
tie al zó lang een juwelierszaak is gevestigd. Aan de andere 
kant is het door het honderd procent vakmanschap dat 
Jan Mulder en zijn zoon Henk bieden, juist heel logisch. 
Klanten komen van heinde en verre om bijvoorbeeld een 
klok of horloge te laten repareren, juist omdat ze weten 
dat Juwelier Mulder daarin zijn bekwaamheid ten volle 
kan tonen: “wij hebben ons gespecialiseerd in het vak-
kundig repareren van klokken en horloges. Zeker negentig 
procent doen we in eigen beheer. Henk is ook goud- en 
zilversmid en kan dus sieraden repareren.  Dat doen we 
voor alleszins redelijke prijzen, want het moet voor de 
klanten natuurlijk wel de moeite waard zijn om hierheen 
te komen”, zegt Jan Mulder bescheiden.

Goede service
In alles garanderen Jan en Henk Mulder vakmanschap, een 
uitstekende service en een persoonlijke benadering. Henk 
zegt daarover: “Of je nu komt voor nieuwe batterijtjes in je 
horloge of voor een exclusief sieraad, elke klant kan reke-
nen op een zeer goede service.” En Jan vult aan: “Garantie 
is goed, maar vertrouwen is beter. Je kunt nog zoveel 
garantie geven, maar het kunnen vertrouwen op ons ken-
nis en deskundigheid telt veel meer.” Fijn is bovendien dat 
een defecte klok eventueel bij u thuis opgehaald wordt en 
er geen voorrijkosten gerekend worden.

Parkeren gratis voor de deur
ook voor mooie juwelen, verlovings- en trouwringen en 
horloges, van betaalbaar tot zeer exclusief, gaat u naar 
Juwelier Mulder. Bij Juwelier Mulder parkeert u gewoon 
gratis voor de deur. 

Juwelier Mulder, Musselweg 67A Mussel. Telefoon: 0599-
454233; internet: www.juweliermulder.nl.
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Acupunctuur voor verbetering van de gezondheid
‘Acupunctuur is een manier om mensen terug in hun centrum 
te brengen. Leven is in beweging zijn. En door te leven raakt 
men soms uit balans. Als zo’n disbalans lange tijd aanhoudt 
kunnen er klachten in het lichaam ontstaan’.

Op 28 jarige leeftijd besloot Janet dat haar beroep fysiothera-
pie niet voldoende diepgang had om de onderliggende proble-
matiek van de gezondheidsklachten goed te kunnen aanpak-
ken en maakte ze de keus om acupunctuur te gaan studeren. 
Inmiddels is het 24 jaar later en heeft ze op verschillende 
plaatsen in het land gewerkt als acupuncturist, is ze verbon-
den geweest als docent aan een acupunctuur opleiding en nu 

verzorgt ze samen met haar man nascholingen aan collega’s in 
Zwitserland en in hun eigen huis te Nieuw-Buinen. In januari 
2011 heeft ze samen met haar man de oude huisartsen praktijk 
aan het Noorderdiep 57 te Nieuw-Buinen gekocht en hierin het 
Centrum voor Chinese Geneeskunst voortgezet. ‘We waren op 
slag verliefd op het huis: beneden de praktijk met wachtkamer, 
kantoor en behandelkamers en boven de prachtige ruimte 
waar we een Taiji/Qigong- en cursus zaal van hebben gemaakt.’

Energie
Acupunctuur werkt met de energie in het lichaam. Deze 
energie stroomt door energiebanen die meridianen genoemd 

worden. Deze meridianen brengen de energie door 
het hele lichaam. Als er ergens een blokkade in die 
energiestroom optreedt, raakt het lichaam uit balans 
en hierdoor kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. 
Door de energiestroom weer op gang te helpen kun-
nen de klachten weer verdwijnen. In onze jachtige 
samenleving waar er veel van ons gevraagd wordt 
zien we dat emotionele verstoringen vaak de reden 
zijn van een verstoring in de energie doorstroming.

Veel mensen hebben door de jaren heen de weg naar 
de acupunctuur praktijk gevonden met een diversiteit 
aan klachten. Pijnklachten in de gewrichten en spie-
ren kunnen goed met acupunctuur worden behan-
deld. Maar ook problemen die verband houden met 
de cyclus en zwangerschap, hoofdpijnen, vermoeid-
heidsklachten en burn-out. Ook kan acupunctuur het 
spijsverteringssysteem ondersteunen waardoor de 
vertering van eten beter gaat, energie beter wordt 
aangemaakt en afvallen makkelijker gaat.

Kinderen kunnen ook goed met acupunctuur behan-
deld worden. Bij kinderen zitten de patronen nog 
niet zo vast in het lichaam en daarom kunnen ze veel 
beter en sneller reageren op de behandeling dan 
volwassenen. In de praktijk is het vooral Bernhard 
Nessensohn die de kinderen behandelt. Hij heeft in 
Zwitserland 10 jaar samengewerkt met een kinder-
arts.

Voor degene die zelf actief de energie in het lichaam 
wil verbeteren is het mogelijk om Taiji of Qigong les-
sen te volgen. 

Vergoedingen
De behandelingen worden door de ziekenfondsen geheel of 
gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de verzekering. Janet is 
aangesloten bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Acu-
punctuur).

longfeifengwu
Janet Holtkamp en Bernhard Nessensohn (lid NVA en Zhong)
Noorderdiep 57  |  9521 BB Nieuw-Buinen  |  tel. 0599 853800
email: info@longfeifengwu.eu
website: www.longfeifengwu.eu

Willemijn Interieurstyling in Stadskanaal geeft professioneel
interieuradvies

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het interieur van de woning. Zo geven woon-
programma’s op de tv en woonmagazines volop ideeën voor de opstelling en combinatie van 
meubelen en voor het creëren van sfeer. Wilt u ook uw interieur eens veranderen of heeft u 
hulp nodig bij het inrichting van uw woning? Willemijn Interieurstyling in Stadskanaal geeft 
graag een onafhankelijk en professioneel interieuradvies.

Professioneel en onafhankelijk
Al twintig jaar geeft Willemijn interieur- en stylingadvies in de  meubelzaak Livingstone Meube-
len aan de Hoofdstraat 57 in Stadskanaal en nu sinds twee jaar met haar eigen bedrijf Willemijn 
Interieurstyling. In de winkel heeft ze gemerkt dat er een groeiende vraag is naar een goed 
advies. “Daarom heb ik Willemijn Interieurstyling opgezet. Men kan bij mij terecht voor een 
mooi interieurplan voor de woning. Via Livingstone heb ik veel contacten met klanten die zich 
oriënteren en graag advies en uitleg willen. Door mijn jarenlange ervaring weet ik wat de moge-
lijkheden zijn. Maar ik merk daardoor ook dat er vraag is naar een onafhankelijk advies. En dat 
kan ik bieden als professioneel interieurstyliste in mijn eigen zaak aan de Hoofdstraat 64, drie 
panden verderop.” Het voordeel is dat Willemijn door Livingstone meer kan bieden, omdat ze 
immers veel connecties heeft met fabrikanten. 

Maatwerk
Het interieur kunt u veranderen met kleine ingrepen, maar soms kunt u wel wat hulp gebruiken 
of kan advies handig zijn. Bijvoorbeeld als u nieuwe meubelen zoekt of ontevreden bent over 
het kleurgebruik in uw woning. “Een goed advies behoedt je voor miskopen. De adviezen die 
ik geef, zijn heel divers. Maar waar het altijd om gaat is een goed eindresultaat. Wat ik bied, is 
professionele hulp bij het inrichten van de woning, afgestemd op de wensen en eisen van de 
klant. Maatwerk dus.”

Het maakt niet uit of het om één enkele kamer gaat of om de gehele woning. Willemijn Interi-
eurstyling geeft voor elke ruimte advies over onder meer het kleurgebruik,  een nieuwe indeling 
vanuit de bestaande meubelen of het inrichten van uw woning.

In de praktijk
Tijdens een gratis intakegesprek inventariseert Willemijn samen met u de woonwensen. Deze 
vertaalt zij naar een duidelijk en praktisch plan. Ze maakt tekeningen van de nieuwe inrichting, 
stelt een collage samen van de kleuren en presenteert het concept op een zogenaamde mood-
board, waarop afbeeldingen, kleuren en echte materialen worden gebruikt om u een helder 
beeld te geven. Hiermee kunt u zelf of samen met de interieurstyliste aan de slag. Willemijn gaat 
bijvoorbeeld samen met u op stap voor meubelen. “Maar ik kan ook ter plekke een advies geven 
over de juiste opstelling of misschien wel het weglaten van bepaalde elementen uit de inrich-
ting.” Willemijn Interieurstyling zet met een professioneel advies uw persoonlijke woonwensen 
om in een sfeervol interieur.

Tot slot kunt u bij Willemijn 
Interieurstyling terecht voor 
een verkoopadvies, waarbij de 
sterke punten van uw te verkopen 
woning extra benadrukt zullen 
worden.

Willemijn Interieurstyling, 
Hoofdstraat 64, Stadskanaal. 
Telefoon: 0599-659122; 
mobiel: 06-20245206. 
Internet: www.willemijnstyling.nl

long fei feng wu
centrum voor chinese geneeskunst

OPEN LES TAIJI

INFORMATIE-AVOND
GYNAECOLOGISCHE

KLACHTEN

woensdag 31-10-2012

maandag 22-10-2012

20.15 - 21.15 

19.30 - 21.00 

0599 853800
www.longfeifengwu.eu
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Uw kind is ‘thuis’ bij Thuishuis Koetjeboe

Aan de Dalweg in Stadskanaal is Thuishuis Koetjeboe gevestigd, een kinderopvang door 
gastouder Trees Poelman. Bij Koetjeboe kunnen ouders rekenen op een liefdevolle opvang 
van hun kinderen, waarbij respect voor elkaar en voor de dieren voorop staan. De opvang 
is aangesloten bij de Stichting Thuishuis in Groningen

Kleinschalige kinderopvang
Trees Poelman startte vijf jaar geleden als gastouder puur uit liefde voor het vak. Koetjeboe 
is aangesloten bij Stichting Thuishuis, een organisatie met meerdere kindercentra en gastou-
ders in de drie noordelijke provincies. Dat Koetjeboe is aangesloten bij de stichting heeft voor 
haar louter voordelen, omdat ze hier een opleiding heeft gevolgd en regelmatig bijscholing 
krijgt. Bovendien ondersteunt de stichting haar bij praktische zaken. Trees is nu nog gastou-
der, maar een toekomstdroom is een kleinschalig kindercentrum: “Ik heb daarvoor wel al 
mijn diploma behaald. Het zou mooi zijn om op termijn die droom waar te maken.”

Per dag kan Koetjeboe zes kinderen opvangen in de leeftijd van 3 tot 4 maanden tot 4 jaar. 
Ouders nemen minimaal vijf uur per week af en betalen voor de opvang per uur. “Het voor-
deel daarvan is dat men altijd precies betaalt voor het aantal uren opvang”, aldus Trees.
Voorafgaand aan de plaatsing vindt altijd eerst een uitgebreid intakegesprek met de ouders 
plaats om kennis met elkaar te maken en om de ouders uit te leggen wat opvang bij Koetje-
boe inhoudt. Tijdens het gesprek kunnen ouders ook hun wensen kenbaar maken. Bovendien 
wordt ingegaan op eventuele diëten, medicijngebruik van het kind en andere belangrijke 
zaken.

Veel buiten spelen en kijken bij de dieren
Voor Trees staat voorop dat niet alleen het kind, maar ook de ouders zich fijn voelen bij de 
opvang. “In feite ondersteun je de ouders bij de opvoeding. Daarom kan het kindje altijd 
komen ‘proefdraaien’. Ik vind het belangrijk dat er rust is en dat de kinderen zich hier thuis 
voelen. Doordat het kleinschalig is, kan ik alle kinderen heel veel aandacht geven. Ze zijn bij 
Koetjeboe gewoon ‘thuis’.” 

Omdat Koetjeboe is gevestigd bij de boerderij van de familie Poelman, ligt het voor de hand 
dat de kinderen lekker veel naar buiten kunnen: “Ze kunnen hier veilig buiten spelen en 
kijken bij de dieren. Sommige kinderen rekenen er al gewoon op dat we even bij de koeien 
gaan kijken. Ik neem ze geregeld mee in de bolderkar.”

De knusse opvang is gevestigd in een volledig verbouwde schuur en wordt geregeld gecon-
troleerd door de GGD en de brandweer en voldoet aan alle wettelijke eisen. Kijk voor meer 
informatie ook eens op www.thuishuis.info.
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Dio De Natuurdrogist Stadskanaal vernieuwd!
De oplettende klant zal het waarschijnlijk al wel zijn opgevallen. De Natuurdrogist aan de Europaplein in Stadskanaal heeft sinds kort een 
nieuwe buitenkant, maar ook de binnenkant heeft een metamorfose ondergaan.

 Gezondheidswinkel Dio De Natuurdrogist is een gevestigde naam in Stadskanaal en omgeving. In 2000 zijn Marcel en 
Whynette Steenstra deze gezondheidswinkel begonnen tegenover de Hema. Na vijf jaar daar te hebben gezeten, zijn ze 

verhuisd naar Europaplein 17, de huidige locatie.

De winkel is gespecialiseerd in homeopathie, vitamine, reform, glutenvrije producten, natuurlijke cosmetica, natuur-
lijke haarkleuring, gezonde voeding, cadeaus en nog veel meer. De eigenaren runnen de winkel samen met Angelique, 
Yvonne, Margreet en niet te vergeten Rita die al vele jaren op deze locatie werkzaam is.

Ooit is Steenstra begonnen als vertegenwoordiger in gezondheidsproducten, maar hij heeft geen spijt van het verruilen 
van zijn baan voor zelfstandig ondernemerschap. In samenwerking met de organisatie Dio (een groep drogisterijen met 

meer dan 200 winkels in Nederland) heeft Steenstra dit gezondheidsconcept neergezet. Het is 
de eerste Dio De Natuurdrogist van een reeks winkels die in Nederland zullen volgen.

“Een naam die ikzelf jaren geleden heb bedacht wordt nu een landelijke formule!!! Dat is toch 
geweldig”, zegt Steenstra. “Ik ben hier vanaf dag 1 bij betrokken geweest in ontwikkeling en 
ontwerp.”

Inmiddels zijn er ook al Dio De Natuurdrogisten in een kleiner formaat in Maasluis, Zwijndrecht, 
Delft en Monnickendam. Een mooi begin in zo n korte tijd. Onlangs is Dio De Natuurdrogist nog 
uitgeroepen als Beste Service Drogist 2012.

Binnenkort komen er leuke acties i.v.m het 12,5 jarig jubileum van Dio De Natuurdrogist 
Stadskanaal. Houd daarom uw brievenbus de komende tijd in de gaten!

Dio De Natuurdrogist is gevestigd 
aan het Europaplein 17, 9501 VM 
Stadskanaal, tel:0599-672434. 

Prisca Kadoshop & Schoonheidssalon: de heerlijkst geurende winkel 
van Stadskanaal
Ruim twee jaar alweer is Prisca Kadoshop & Schoonheidssalon gevestigd in de Beneluxlaan in 
Stadskanaal. Je vindt er verleidelijk geurende zeepjes, zeepkettingen en Scentchips, maar ook 
de nieuwste collectie geurpotten van Ashley & Burwood, kussentjes, spaarpotjes, branders 
voor kaarsen en meer. Daarnaast heeft Prisca Karsch hier haar schoonheidssalon, waar ze 
onder meer permanente ontharingsbehandelingen biedt. 

Zeepdingen en meer
Wie binnenstapt bij Prisca Kadoshop komt in een geurige en kleurige wereld. De winkel heeft 
een heel uitgebreid assortiment producten voor bad- en douche. Allerlei soorten, vormen, geu-
ren en kleuren zeep liggen uitgestald in de winkel. En verder badolie in de vorm van balletjes, 

‘zeepbroodjes’ waarvan 
je plakken kunt afsnijden 
in de dikte die je zelf wilt, 
Scentchips van soja, body 
olie in de vorm van een 
blok, bruisballen, zeep-
kettingen en ‘zeepbun-
gels’, huidverzorgingspro-
ducten en noem maar 
op. Ook voor mannen is 
er van alles te vinden. 
“Leuk om te krijgen en 
om te geven. Is het een 
cadeautje, dan wordt het 
mooi ingepakt. Da’s nog 
leuker om weg te geven”, 
aldus Prisca.

De verschillende zeep-
jes worden vaak zelf 
gemaakt. De zeep wordt 
in mallen gegoten en 
vervolgens worden 
geurstoffen toegevoegd: 
“We maken in opdracht 
bijvoorbeeld bruidsge-
schenkjes. Je kunt daarbij 
denken aan zeephartjes 
in organzazakjes. Het is 
best bewerkelijk, maar 
wel ontzettend leuk om 
te doen. We kunnen de 
geschenkjes helemaal 
naar wens maken.” 
Prisca benadrukt dat de 
producten niet op dieren 

getest zijn, zoveel mogelijk 
natuurlijk zijn en zo weinig 
mogelijk chemische mid-
delen bevatten. 

Geurpotten
Daarnaast heeft Prisca 
Kadoshop onder meer 
spaarpotjes, branders 
voor kaarsen en kussen-
tjes. En niet te vergeten 
de geurpotten van Ashley 
& Burwood. Onlangs 
heeft de cadeauwinkel de 
nieuwe collectie geurpot-
ten van dit bekende merk 
binnen gekregen. De 
verfijnde geuren van Ash-
ley & Burwood brengen 
op een subtiele manier 
sfeer in ieder huis. Prisca 
Kadoshop is bovendien de 
enige dealer in Stadska-
naal en omgeving van 
de fraaie geurzakjes en 
-kaarsjes van Greenleaf 
Gifts.

Schoonheidssalon
Loop je zo even de winkel 
binnen, in de schoon-
heidssalon kun je alleen 
op afspraak terecht voor 
schoonheidsbehandelin-
gen en permanente ont-
haring. “Het ontharen van 
bikinilijn, oksels en gezicht doe ik sinds 2005. Het gaat met flitsen, wat je voelt als een elastiekje 
tegen de huid. Het flitslicht van het ontharingsapparaat  wordt, met behulp van het pigment in 
het haartje, omgezet in een dusdanige warmte dat het eiwit rond het haarzakje stolt. Het haar-
tje sterft af en valt na verloop van een week of drie uit. Er kan zich, in dit vernietigde haarzakje, 
geen nieuw haartje meer ontwikkelen. Het verwijderen van overtollige gezichtsbeharing wordt 
trouwens vaak vergoed door de verzekering”, legt de ervaren schoonheidsspecialiste uit. Voor 
meer informatie kun je telefonisch contact opnemen of even langskomen in de winkel.

Prisca Kadoshop & Schoonheidssalon, Beneluxlaan 3 Stadskanaal. Telefoon: 0599-652428. Alles 
in de winkel is te vinden in de webwinkel op www.zeepwinkelprisca.nl.
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Gastouderbureau Alles Kidz: Gastouderopvang werkt!
 “Gastouderopvang is kinderopvang, zoals het hoort te zijn”
Wanneer u kinderopvang zoekt voor uw kind, wilt u zeker weten dat het ‘goed’ is. Uw kind 
kan naar de crèche of het kinderdagverblijf, maar u kunt ook kiezen voor een gastouder. 
Erkend gastouderbureau Alles Kidz in Borger helpt u om een verantwoorde keuze te maken bij 
de opvang van uw kind. 

Gastouderopvang werkt!
uit landelijke onderzoeken blijkt dat gastouderopvang heel goed werkt. Voor kinderen is het 
fijn om te worden opgevangen in een huiselijke omgeving. Bovendien is deze vorm van opvang 
kleinschaliger en daardoor rustiger. Er worden minder kinderen per dag opgevangen en daar-
door kan de gastouder elk kind veel aandacht geven. Als u kiest voor gastouderopvang, weet u 
zeker dat uw kind altijd een vertrouwd gezicht ziet als u er niet bent. Kinderen hebben er ‘het 
gevoel van thuis’. Dat geeft rust en een veilig gevoel voor u en uw kind. “Gastouders bieden dus 
kinderopvang, zoals het in alle facetten hoort te zijn. Wij begeleiden de ouders bij het maken 
van een verantwoorde keus en helpen hen bij alle praktische zaken. Wij kunnen zonder meer 
stellen dat gastouderopvang werkt”, benadrukken Christina Roersma en Agnes Huizing.

Geen wachtlijst bij Alles Kidz
Ouders kiezen heel bewust voor gastouderopvang. Juist in de provincie Drenthe ziet Alles Kidz 
dat gastouderopvang een belangrijke rol speelt in de kinderopvang. Alles Kidz werkt uitsluitend 
met gediplomeerde en door de GGD gecontroleerde gastouders in heel Noord-Nederland die 
hoogwaardige opvang van uw kind bieden. In totaal worden op dit moment zo’n 450 kinderen 
via gastouders van Alles Kidz opgevangen. Het gastouderbureau heeft altijd mogelijkheden voor 
opvang van uw kind, mede omdat er regelmatig nieuwe gastouders bij komen. “Wij werken 
zonder wachtlijst! Je kunt je kind dus altijd bij ons inschrijven. Bovendien zijn nieuwe gastouders 
altijd welkom”, benadrukken Christina en Agnes.

De drie bemiddelingsmedewerkers van Alles Kidz komen voor een uitgebreid gesprek bij u thuis. 
Bovendien zorgen zij voor de screening van de gastouders. Op afspraak kunt u gerust een kijkje 
komen nemen bij een gastouder.

Ondersteuning 
door Alles Kidz
Het regelen 
van gastouder-
opvang is best 
een ingewik-
kelde materie. 
Alles Kidz 
ondersteunt 
u graag: “Wij 
regelen alles 
en daar zijn, 
als je klant bij 
ons bent, geen 
kosten aan ver-
bonden. Naast 
de bemidde-
ling kunnen wij 
ook alles met 
de belasting-
dienst regelen.” Christina en Agnes benadrukken dat gastouderopvang niet duur hoeft te zijn. Bij 
een modaal inkomen van 35.000 euro betaalt u voor 1 dag per week opvang van het eerste kind 
in totaal 52 euro per maand en voor het tweede kind 22 euro per maand. 

Naast gastouderopvang kunt u bij Gastouderbureau Alles Kidz ook terecht voor familieopvang. 
Wilt u als familielid gediplomeerde familieopvang bieden aan uw kleinkind of een neefje of 
nichtje? Neem dan eens contact op met Alles Kidz.

Gastouderbureau Alles Kidz, aan de Strengen 4 Borger. Telefoon: 0599-236224. Kijk voor meer 
informatie op www.alles-kidz.nl.
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Kinderopvang Catalpa: je kostbaarste bezit op de veiligste plek!
Kinderopvang Catalpa biedt kinde-
ren veilige en vertrouwde opvang. 
Wanneer u aan het werk bent, kan 
uw kind onder begeleiding van pro-
fessionele en ervaren pedagogisch 
medewerkers spelen en leren. Er 
zijn flexibele opvangmogelijkheden, 
voor- en vroegschoolse educatie en 
een groot aanbod van naschoolse 
activiteiten. 

Vrolijke kinderstemmen
Een van de locaties van Catalpa in 
Stadskanaal is BSO Het Speelhonk. 
Binnenkomen doe je er niet zomaar: 
ouders en leiding beschikken over 
een 
speciale 

code om de deur te openen. Onbevoegden kunnen niet zomaar naar 
binnen! Een van de medewerksters heet ons enthousiast welkom, 
terwijl het geluid van vrolijke kinderstemmen doorklinkt tot op 
de gang. Locatiemanager Silvia Luik vertelt dat Catalpa op al haar 
locaties streeft naar veiligheid, een warme sfeer en gezelligheid: “Het 
kind moet zich hier fijn voelen, lekker kunnen spelen en ontspannen. 
Maar ook de ouders moeten erop vertrouwen dat hun kind, hun 
kostbaarste bezit, op de veiligste plek wordt opgevangen.”

Meer dan kinderopvang
Ze stelt nadrukkelijk dat de kinderopvang veel meer is dan alleen 
de mogelijkheid voor ouders om te werken: “Het is ook een plek 
voor ontwikkeling. Kinderen die naar de opvang gaan, ontwikkelen 
meer zelfvertrouwen en intelligentie, zo blijkt uit allerlei onderzoe-
ken. Onze professionele en ervaren pedagogische medewerkers zijn 
dagelijks bezig om de kinderen te begeleiden en te ondersteunen. 
Bij de Kinderdagopvang (KDV) en de Buitenschoolse Opvang (BSO) 
krijgen ze de kans om ervaringen op te doen, met andere kinderen te 
spelen, te leren én vriendjes te maken.”

Kinderdagopvang
Catalpa Kinderopvang biedt kinderen van 0 tot 4 een plek waar ze 
zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen 
spelen en leren. “We bieden iets extra’s naast de thuisopvoeding. Er 
is zowel binnen als buiten ruimte om te rennen, te fietsen en rustig 
te ontspannen. Kinderen dagen elkaar uit en leren om rekening te 
houden met elkaar. Ze leren alle vaardigheden die ze later nodig 
hebben voor onder andere vriendschappen en een goede start op 
de basisschool. De pedagogisch medewerkers maken een wereld van 
verschil”, aldus Silvia Luik.

Buitenschoolse Opvang
Op de BSO, bedoeld voor basisschoolkinderen, worden veel meer activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd en kunnen ze zelf ook activiteiten verzinnen: “Ons uitgangspunt is dat ze mogen, 
niet moeten. Wil een kind gewoon lekker in een hoekje een boek zitten lezen, dan kan dat ook. 
We bieden de kinderen op de BSO ook lees- en taalondersteuning, daar kunnen ze weer profijt 
van hebben op school.”

Catalpa Stadskanaal
Catalpa maakt onderdeel uit van de Estro Groep. Ontwikkeling en ontplooiing van kinderen 
staan centraal in de werkwijze van de organisatie. Catalpa Kinderopvang biedt flexibele opvang-
mogelijkheden. In de gemeente Stadskanaal beschikt de organisatie over vijf locaties: BSO Het 
Speelhonk, KDV De Speeldoos en KDV / BSO Kiekus in Stadskanaal, KDV / BSO ‘t Speelhoukje in 
Musselkanaal en KDV / BSO ‘t Speelparadijs in Onstwedde. 

Bent u op zoek naar een veilige en vertrouwde opvang voor uw kind? Neem dan eens contact op 
voor een afspraak of kom eens langs om kennis te maken en uw wensen te bespreken.
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Aly’s Beauty & Care: salon en ambulante praktijk voor beauty en 
massage

Even een moment voor jezelf en genieten van een schoonheidsbehandeling of massage? 
Dat kan in de salon van Aly’s Beauty & Care. Maar bent u om welke reden dan ook aan huis 
gebonden, dan komt schoonheidsspecialiste en massagetherapeute Aly Kiers graag bij u thuis. 
Naast haar salon heeft ze een ambulante praktijk. Dat betekent dat ze bij particulieren en 
bedrijven ter plekke haar werk kan uitvoeren.

Salon 
Aly’s Beauty & Care beschikt over een mooie salon aan de Torenveen in Gieterveen voor uitge-
breide schoonheids- en massagebehandelingen. Daarnaast geeft Aly behandelingen in de salon 
bij Drogisterij Lammie Vedder in Gieten. Ze vertelt: “Je kunt bij mij terecht voor uiteenlopende 
behandelingen die zowel huidverbeterend als ontspannend zijn. Ik probeer daarbij altijd in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo verdiep ik me nu in Celzouttherapie dat gebruik maakt van 
lichaamseigen mineralen. Aan de hand van een uitgebreide gezichtsdiagnose kun je achterhalen 
welke mineralen je lichaam tekort komt. Die mineralen krijg je dan via supplementen weer bin-
nen. Op termijn wil ik deze Celzouttherapie gaan toepassen in mijn praktijk.”

Ambulant
Wat de cliënten van Aly’s Beauty & Care heel fijn vinden, is het feit dat Aly ook ambulant werkt: 
“Ze vinden het heel fijn dat ik met de ambulante praktijk bij hen thuis kom. Sommige cliënten 
zijn minder mobiel en anderen vinden het gewoon gemakkelijk. Je hoeft immers zelf niet de 
deur uit en kunt gewoon in je eigen vertrouwde omgeving even helemaal genieten van een 
schoonheidsbehandeling of massage.”

Zelfs gasten van bungalowpark Land van Bartje in Ees en Bospark Lunsbergen in Borger kunnen 
gebruikmaken van de flexibele diensten van Aly’s Beauty & Care. Ze kunnen een behandeling 
boeken bij de receptie. “Het wordt enorm gewaardeerd. Het is natuurlijk ook pure luxe. Wat ik 
doe, is uniek in Nederland. Er zijn zelfs gasten die speciaal hiervoor terugkomen naar de par-
ken.” 

Manuele praktijk Panta Rhei
onderdeel van Aly’s Beauty & Care is Panta rhei, waar u terecht kunt voor manuele massage-
therapie. Een massage kan ontspannend werken in een stressvolle periode en wordt toegepast 
bij tijdelijke of chronische pijnklachten. Aly beschikt over een NVST-licentie wat inhoudt dat 
therapeutische massages vaak vergoed kunnen worden door de zorgverzekering, afhankelijk van 
de samenstelling van het verzekeringspakket. 

Wilt u meer weten of een afspraak maken: Aly’s Beauty & Care, Torenveen 12, 9511 PB Gieter-
veen. Voor afspraken belt u: 0599-648889.

Geert Teisplein 4 - Stadskanaal - t. 0599 616 902 - www.restaurant-carteblanche.nl

Reserveer je tafel via 0599 616 902
of www.restaurant-carteblanche.nl

Culinair genieten van het seizoen 
bij Carte Blanche in Stadskanaal

Een avondje er tussenuit? Ga gezellig naar Carte 
Blanche om te genieten van een lekker glas wijn met 
een tapasschaal of om à la carte te dineren. Twee keer 
per jaar ligt er een compleet vernieuwde menukaart 
voor je klaar met de lekkerste seizoensproducten. ‘Het 
serveren van seizoensproducten is een bewuste keuze’ 
zegt directeur Sabine Heke. ‘De producten zijn dan 
immers op hun best en dat willen we ook van onze 
gerechten’. Restaurant Carte Blanche werkt bovendien 
met streekgebondenproducten. Je zult dus altijd de 
robuuste en eerlijke smaak van het noorden terugvin-
den in de culinaire creaties. ‘Nu de herfst haar intrede 
doet is het ook weer tijd voor nieuwe smaken. Onze 
nieuwe herfst en winter menukaart ligt al op tafel.’

De locatie van het restaurant biedt je de uitgelezen 
mogelijkheid om een hapje en een drankje te combi-
neren met een theater- of bioscoopbezoek. Reserveer 
bijvoorbeeld een bioscooparrangement voor een 
complete avond uit*. Eerst sfeervol dineren bij Carte 
Blanche en daarna gezellig naar de film. Dit alles voor 
maar � 21,50 per persoon. ‘Na afloop van de film zijn 
de gasten uiteraard welkom om na te kletsen onder 
het genot van een drankje’ nodigt Sabine uit. 

Op de website www.restaurant-carteblanche.nl vind je 
de nieuwe kaart met onder andere Groninger mos-
terdsoep, kleurrijke herfstsalades en kaneel panna 
cotta. Kom langs om te proeven! 

Restaurant Carte Blanche is gevestigd naast  
Theater Geert Teis. 

* reserveren minimaal één dag van tevoren.
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