
Uw huis kopen of verkopen… 
…is een ingrijpende stap met grote �nanciële gevolgen. Het is belangrijk dat u zich deskundig laat 
begeleiden. Kies daarom voor Wim! Wim koppelt ervaring, expertise en een omvangrijk netwerk aan 
persoonlijke betrokkenheid.  Wim werkt!

Wim Stuursma Makelaardij is een gerenommeerd full service  
makelaarskantoor met twee gecerti�ceerde NVM-makelaars, een 
volledige eigen binnendienst en een servicekantoor in Borger. 
Wim’s werkgebied strekt zich uit van de Drentse Hondsrug tot en 
met het veenkoloniaal gebied.

Wim biedt u, samen met zijn betrokken team, een compleet pakket 
aan diensten als het gaat om aankoop, verkoop, taxaties, huur of 
verhuur van huis, bedrijfspand of recreatiewoning.  
Ook voor een betrouwbaar hypotheekadvies kunt u bij Wim  
terecht.

De laatste tijd constateren wij dat ook de markt in onze regio 
kampt met een tekort aan nieuw aanbod. Woningen die goed zijn 
afgewerkt worden, mits realistisch geprijsd, goed en vaak snel ver-
kocht. In combinatie met de historisch lage hypotheekrente zorgt 
dit ervoor dat het sentiment op de woningmarkt veel beter is dan 
in de afgelopen jaren.

Juiste moment
Overweegt u om uw woning te koop aan te bieden dan is dit het 
juiste moment. U pro�teert van het vertrouwen dat er op dit mo-
ment in de woningmarkt is. We zien dat woningeigenaren steeds 
meer af durven te zien van bijvoorbeeld een ontbindende voor-
waarde als ‘voorbehoud tot verkoop van eigen woning’. Dat zegt 
veel. De woningmarkt is volop in beweging. En de verwachting is 
dat de hypotheekrente gaat stijgen.

Bel Wim voor een gratis waardebepaling. Dan krijgt u een onaf-
hankelijke partner die u in al zijn deskundigheid begeleidt bij de 
verkoop van uw huidige woning en/of de aankoop van een nieuwe 
woning. Wilt u eens vrijblijvend bespreken wat Wim voor u kan be-
tekenen? Kom gerust langs in Borger. U bent van harte welkom!

U  k è n t  W i m . W i m  ve r ko o p t !

 Nieuw-Buinen - Molenlaan 9

Slaap- en badkamer beneden! Gelegen in rustige 
woonomgeving royaal vrijstaand woonhuis met 
overkapping/berging. Het geheel is gelegen op een 
perceel van 550 m². Er is mogelijkheid tot het bij-
kopen van extra grond aan de zijkant van de wo-
ning. Schuin achter de woning staat een gemetsel-
de overkapping met inpandig schuurgedeelte van
totaal ca. 26.5 m2.

Vraagprijs: € 269.500,- k.k.

 Borger - Hoofdstraat 84

Houdt u van rust en modern wooncomfort en heeft 
u geen zin in klussen? Dan is dit huis iets voor u!
Centraal wonen met de tuin op het zuidwesten, 
grenzend aan het “Padenbos”, slapen en douchen 
op de begane grond en veel wooncomfort. Prima 
onderhouden, geheel gemoderniseerde sfeervolle 
herenbehuizing met royale recent (2012) gereali-
seerde aanbouw (ca. 55 m2).

Bieden vanaf € 400.000,- k.k. 

TE KOOP! TE KOOP!

 Borger - Hunzedal 69

In gewilde woonomgeving gelegen een onderhouds-
arme (kunststofkozijnen en  -deuren) ruime 2-1 kap-
woning met aangebouwde bijkeuken, aangebouwde 
garage/berging, carport en houtstek. Het geheel is 
gelegen op 238 m² eigen grond en beschikt over 
een besloten achtertuin op het zuid-westen. In 
2010 voorzien  van kunststofkozijnen en deuren met 
HR++ glas. Badkamer vernieuwd in 2010. Carport.

Vraagprijs € 192.500,- k.k. 

TE KOOP!

WIM BIEDT VRIJBLIJVENDE
GRATIS* WAARDEBEPALING
VAN UW WONING

 WAARDEBEPALING

* Vraag naar de voorwaarden.

         

Met een compleet pakket aan diensten
is Wim uw partner op het gebied
van wonen. Deskundig, betrokken,
persoonlijk. Da’s Wim!

Maak ook kennis met Wim. U bent van harte welkom.

Wim koopt, Wim verkoopt, Wim                         adviseert, Wim taxeert, Wim zoekt, Wim regelt, Wim woont, Wim werkt!

VERKOCHT!

                                           Borger - Brinkstraat 1        Borger - Hoofdstraat 76     Drouwen - Tiekamp 32 *    Borger - Veldakkers 22 *    Borger - Vuistbijl 37 *
!
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•  WIM VERKOOPT:
 Goed verkoopadvies in combinatie met een 
 goede verkooppresentatie op funda.nl zorgt
 voor een goed verkoopresultaat.

•  WIM ZOEKT:
 Uw koper. Doordat hij NVM-makelaar is wordt 
 uw woning snel gevonden op funda.nl met een
 volledige presentatie. 

•  WIM WERKT: 
 Vanuit het centrum van Borger met een tweede  
 presentatievitrine in Stadskanaal.

•  WIM BESCHIKT:
 Over 2 goed opgeleide gecertifi ceerde NVM-
 makelaars plus energiek ondersteunende
 binnendienst.

•  WIM REGELT:
 Een goede bereikbaarheid van zijn kantoor met  
 vaste bezetting, waardoor uw woning optimale  
 aandacht krijgt van zijn team. Een bezichtiging  
 van uw woning is daardoor snel geregeld.

WIM’S NVM MEERWAARDE:
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HOORTOESTEL NODIG? Profiteer in 2016!
Dé specialist in onzichtbaar ver-
staan, Van den Berg Hoortoestel-
len, adviseert: ‘Wacht niet met 
de aanschaf van hoortoestellen 
en pro� teer dit jaar nog van de 
voordelen.’ Gediplomeerd audicien 
Feike van den Berg geeft u vier 
klinkende redenen om in 2016 uw 
hoortoestel(len) aan te scha� en:

1. belastingdienst betaalt mee
2. géén verplicht eigen risico
3. vijf jaar garantie én gratis onderhoud
4. unieke hoorbelevingsruimte

1. BELASTINGVOORDEEL
De aanschaf van uw hoortoestel is, 
ook in 2016, weer aantrekkelijk � scaal 
aftrekbaar. U komt in aanmerking voor 
dit belastingvoordeel als u hoortoestel-
len aanschaft zonder gebruik te maken 
van een eventuele vergoeding via de 
zorgverzekering. Het betreft dus een 
privé-aankoop. (Bron: Belastingdienst)  
De belastingdienst heeft voor 2016 
géén drempelbedrag ingesteld. M.a.w. 
de hoogte van het belastingvoordeel 
is alleen afhankelijk van uw inkomen. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
kan het belastingvoordeel oplopen tot 
meer dan 50% van de aanschafwaarde 
van uw hoortoestel(len). 

2. GÉÉN EIGEN RISICO
Uw zorgverzekeraar heeft voor 2016 het 
verplicht eigen risico van uw zorgverze-
kering gesteld op € 385,-. Dit betekent 
dat de eerste € 385,- die u aan zorgkos-
ten maakt, zelf moet betalen. Pas daar-
na betaalt uw zorgverzekeraar (een deel 
van) de kosten. Als u bij de aanschaf van 
uw hoortoestel(len) gebruik maakt 
van het belastingvoordeel, bent u niet 
gebonden aan de strenge regels en be-
perkte keuze van uw zorgverzekeraar en 

betaalt u dus geen verplicht eigen risico. 
Bijkomend voordeel is dat u bij een zgn. 
“privé-aankoop” zelf vrij kunt kiezen uit 
álle leverbare hoortoestellen, ook de 
onzichtbare in het oor toestellen.

3. VIJF JAAR ZORGELOOS HOREN
Van den Berg Hoortoestellen koopt ge-
heel zelfstandig in en daardoor zijn alle 
gerenommeerde hoortoestellenmerken 
te leveren. Tevens geeft Van den Berg 
op álle hoortoestellen, dus ook op de 
ziekenfonds-toestellen, zowel vijf jaar 
fabrieksgarantie als vijf jaar gratis on-
derhoud, en dat is absoluut uniek te 
noemen! 

4. JUISTE KEUZE IN HOORBELE-
VINGSRUIMTE
De hoorbelevingsruimte is een speci-
ale kamer ingericht met de nieuwste en 
meest geavanceerde surround-sound 
technologie, een groot scherm en een 
high-tech simulator. Met geavanceerde 
audiologische apparatuur én de simula-
tor kan de audicien op een groot scherm 
aan de slechthorende klant en/of goed-
horende partner laten zien én horen hoe 
het is gesteld met het gehoorverlies. En 
wat de beperkingen van deze handicap 
zijn in het dagelijks functioneren. 

ALTIJD HET JUISTE HOORTOESTEL
Tijdens een gratis sessie in de hoorbe-
levingsruimte kunnen allerlei dage-
lijkse situaties natuurgetrouw worden 
nagebootst. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het bijwonen van een vergadering, 
het volgen van een gesprek in een res-
taurant, het bezoek aan theatervoor-
stelling en het luisteren naar muziek. 
Met behulp van de simulator kan uw 
goedhorende partner, ouder of (klein)
kind óók ervaren wat de gevolgen zijn 
van uw handicap. Na een sessie in deze 

hoorbelevingsruimte van Van den Berg 
Hoortoestellen wordt de keuze voor uw 
beste hooroplossing voor haar slechtho-
rende klant wel heel eenvoudig.

CONTACTLENS VOOR UW OREN
Van den Berg Hoortoestellen is een 
gekwali� ceerd audicienbedrijf. De ge-
diplomeerde en StAR-geregistreerde 
audiciens zijn o.a. gespecialiseerd in 
het maken van diepe oorafdrukken. 
Mede hierdoor is het mogelijk dat ruim 
50% van de slechthorende klanten in 
aanmerking komt voor onzichtbare 
hoortoestellen, zoals de Signia PrimaX 
DIC en Starkey’s contactlens voor uw 
oren: SoundLens Synergie. De specialist 
in onzichtbaar verstaan informeert u 
graag over de mogelijkheden van uw 
persoonlijke, onzichtbare hooroplos-
sing.

WACHT NIET TE LANG
Voldoende redenen om juist nú te pro-
� teren, het kan veel schelen als u het 
hoortoestel in 2016 nog aanschaft. 
Kom ook in actie en pro� teer dit jaar 
nog van de huidige voordelen. De gedi-
plomeerde audiciens van Van den Berg 
Hoortoestellen informeren u graag over 
de uitgebreide mogelijkheden.

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR
Leg uw oor te luister bij dé specialist 
in onzichtbaar horen, u vindt Van den 
Berg Hoortoestellen op het volgende 
adres: Torenlaan 12C in Borger, naast 
Radio Vogelzang. De winkel is uitste-
kend bereikbaar en er is volop gratis 
parkeergelegenheid voor de deur. De 
openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag 
van 9:00 tot 17:00 uur. Tot horens bij 
Van den Berg Hoortoestellen! Bezoek 
ook eens de vernieuwde internetsite: 
www.vandenberg-hoortoestellen.nl
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Gasverbruik nieuwe woningen te hoog!
Bewonersgedrag? Bouwkundige gebreken?
Het werkelijke gasverbruik van woningen met een gunstig energielabel (A of  B) is 
(gemiddeld) veel hoger dan je zou verwachten. Dit blijkt o.a. uit onderzoek van Daša 
Majcen. Het is de vraag of  dit verklaard mag worden door bewonersgedrag. In de 
praktijk blijkt dat bij nieuwe woningen met bouwkundige maatre-
gelen nog een flinke besparing bereikt kan worden.

Eerder bleek al dat het gasverbruik van nieuwe woningen veel hoger is dan 
verwacht en wanneer de woning vloerverwarming heeft dan is het verbruik 
nóg hoger. De oorzaak hiervan is de gebrekkige vloerisolatie die in de 
nieuwbouw wordt gebruikt. Deze lekt voortdurend warmte door uitstraling 
naar de koude grond en fundering. Daarnaast stralen radiatoren vaak onbe-
lemmerd de warmte uit naar de buitenmuur en worden transportleidingen 
van warmwater niet optimaal geïsoleerd. Betonnen nieuwbouwvloeren 
worden door het permanente warmtelek maar langzaam warm en koelen 
snel weer af. Mensen die bij de bouw niet hebben gekozen voor vloerver-
warming hebben daar vaak spijt van. Het comfort van de vloer valt tegen 
en om de vloer toch voldoende warm te krijgen, moeten ze hoger stoken. 
Daardoor verbruiken ze meer gas. Mensen die bij de bouw wel hebben 
gekozen voor vloerverwarming hebben sowieso al een hoger gasverbruik 
dan dezelfde woning met conventionele verwarming. 

Bijgaande infraroodfoto’s zijn afkomstig van een experiment bij een nieu-
wbouw woning in de wijk Iepenburg in Den Haag. De bewoners beklagen 
zich erover dat de woning bij strenge kou niet voldoende warm te krijgen 
is. Voordat ze radiatoren gaan bij plaatsen, willen ze graag weten of  het 
aanbrengen van TONZON Thermoskussen tegen de bestaande poly-
styreen isolatie (EPS met Rc=3,5 m²K/W) verbetering zal brengen. Ze zijn 
aangenaam verrast door het resultaat. Het vloerdeel met extra TONZON 
is duidelijk warmer. Hoewel de warmte ook zijwaarts naar het minder 

geïsoleerde 
deel stroom is 
het verschil op 
infraroodfoto 
goed te zien. Op 
de infraroodfoto 
van de onderkant 
(rechts) is te 
zien dat het EPS 
warmte uitstraalt.

Vloerverwarmingssystemen zijn eindelijk te regelen
Bij vloeren met vloerverwarming is de uitstraling aan de onderzijde nog 
groter dan bij gewone nieuwbouwvloeren. Hier is met TONZON dus nog 

meer winst te behalen. Vloerverwarmingssystemen reageren nu veel sneller en zijn eindelijk 
te regelen. Soms worden de vloeren ook nog warmer. Een spontane reactie: “De vloer wordt 
nu warm op plekken waar deze voorheen helemaal niet warm werd”. Woningen als “Nul op 
de Meter” en passief  of  energieneutrale woningen maken vaak gebruik van vloerverwarm-
ing die wordt gevoed door een warmtepomp. Hier kan het rendement nog zeer fors worden 
verbeterd door TONZON Thermoskussens en andere innovaties. Meer info: Tonzon.nl
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Woonsfeer Heine al 55 jaar een begrip in Klazienaveen en omstreken
Woonsfeer Heine, 
gevestigd in Klazie-
naveen gelijk aan de 
afrit  van de N862, 
biedt in een oogstre-
lend pand een breed 
assortiment op het 
gebied van wonen. 

Men vindt hier verschillende stijlen meubelen, allen gepresenteerd op 
een eigen afdeling.

De Musterring afdeling bevat vele moderne banken, tafels, stoelen en 
(hang)wandkasten. De meeste banken  hiervan zijn zowel als hoekbank als 
losse banken leverbaar in leder en in stof, te combineren met diverse poot-

types. De wandkasten zijn o.a. van Kara, Aterno en Q Media en kunnen in 
diverse lak, glas of houtkleur, staand of hangend, geleverd worden en zijn 
naar eigen smaak/grootte te realiseren. Ook moderne tafels van bijv. kera-
miek en eetkamerstoelen getekend door Bert Plantagie maken hier deel van 
uit.

De Xtra- living afdeling bevat meubelen tegen zeer scherpe prijzen die be-
staan uit woonprogamma’s van o.a. Lamulux, budget (hoek)banken met of 
zonder relaxfucties en leuk geprijsde eetkamerstoelen.

Woonprogamma’s in grijs/wit combinatie of light, Oak met metalen af-
werking en blanke kleuren, allen met hun eigen lijn en kleur, geven u een 
enorme keuze om uw huis leuk in te richten en dit alles voor een prijs die u 
niet zal verwachten in de sfeervolle kamers.

De (relax)banken zijn ook zowel 
als hoek als vaste banken lever-
baar en hebben vele kleurmoge-
lijkheden. De afdeling Landelijk 
Wonen bevat grote (lifestyle)
banken, zowel in hoek als stan-
daard, met prachtige sto�en en 
robuuste (country)ledersoorten. 
De banken zijn uitermate geschikt 
om er lekker in te gaan chillen. 
Deze banken van onder meer de 
merken Bocx-Interiors en  Meubi-
Trend aangevuld met grote, lande-
lijke tafels en kasten die op maat 
gemaakt kunnen worden. De 
stoere en robuuste stoelen maken 
het geheel compleet.

Ook op de relaxfauteuil afdeling 
vindt men een gevarieerd aanbod. 
De Moderne Twice serie valt hier 
te bewonderen van Meubelfabriek 
de Toekomst, maar ook sta-op 
fauteuils voor elke portemonnee. 
De fauteuils zijn leverbaar in ver-
schillende ledersoorten en sto�en, 
maar ook bijvoorbeeld in een mo-
derne Ploeg stof, de fauteuils zijn 
in verschillende maten te leveren 
zodat er voor ieder persoon, groot 
of klein, een passende maat is.

Naast alle meubelen verzorgen 
we met een team van vijf eigen 
sto�eerders voor de verdere aan-
kleding van uw ramen en vloeren. 
Pvc, laminaat, tapijt van de betere 
merken als Quick Step, Desso e.d. 
gecombineerd met mooie gordij-
nen geconfectioneerd met wave-
plooi, vlinderplooi of op ringen 
van o.a. Ploeg, Kendix, Artelux en 
Ado.

Ook voor andere raambekleding 
zoals plissé, jaloezieën, vouwgor-
dijnen en dergelijke vindt u hier 
een scala aan mogelijkheden.

KORTOM: KOM EENS 
VRIJBLIJVEND LANGS 
EN LAAT U VERRASSEN 
DOOR ONS AANBOD! 
DE KOFFIE/THEE STAAT KLAAR.
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Zorg voor uw welzijn
Al ruim 25 jaar is Ria Ferment werkzaam als psychomotorisch ontspanningsthe-
rapeut. De cursussen en therapieën die ze verzorgt zijn met name gebaseerd op 
rek-, strek-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Dit gebeurt onder andere 
door middel van previ-yoga: een vorm van yoga die is ontwikkeld vanuit de ge-
zondheidszorg en uitgaat van natuurlijke beweging.

Lichaamseigen bewegingen
Door wekelijks te oefenen in datgene wat gaat en 
niet wat moet, bent u op een aangename wijze 
bezig met het soepel houden van uw lichaam. Bij 
previ-yoga wordt, in tegensteling tot reguliere 
yoga, niet met lichaamsvreemde maar juist met 
lichaamseigen bewegingen gewerkt. Een goede, 
rustige ademhaling draagt bij aan een ontspan-
nen gevoel in het lichaam, ademhalingstherapie 
is dan ook een belangrijk onderdeel van de cur-
sus. De oefeningen hebben hierdoor niet alleen 
een gunstige invloed op het lichaam maar ook op 
de geest.

Niets forceren
Om deel te nemen aan een cursus hoeft uw 
lichaam niet in topconditie te zijn. Ook wanneer u 
kampt met stijve of stramme spieren, al lange tijd 

niet aan beweging heeft gedaan of een heup- of knieprothese heeft, kunt u deelnemen 
aan de cursus. U hoeft geen bewegingen te forceren, want het is geen wedstrijd. Voor 
zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden is de cursus geschikt. Vanuit haar bedrijf 
‘Zorg Voor Uw Welzijn’,  geeft Ria deze cursussen in de plaatsen Assen, Westerbork, Grol-
loo, Hoogeveen en Emmen. 

Ook individuele begeleiding is mogelijk. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bedrijfs-
cursussen. Ria organiseert zogenaamde 'Relax Events' voor bedrijven: een compleet 
concept bestaande uit lessessies, een bu�et en live muziek. Vraag gerust eens naar de 
vele mogelijkheden door te bellen voor een vrijblijvend advies.

Zorg Voor Uw Welzijn
T. 0593-331318 / 06-53582168
E. ria.ferment@planet.nl
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‘Wie het erf van Herberg De Witt e Boerderij oprijdt en de ‘Jachtweide’ (gelagkamer) 
binnenstapt, wordt aangenaam verrast door het Comfort, de Luxe en de Sfeer, 
omringd door de Ruimte, de Rust en het Groen. Uit Recensies die wij inmiddels 
veelvuldig hebben mogen ontvangen, kwamen steevast twee begrippen prominent 
bovendrijven: ‘Verrassing’ en ‘Gastvrijheid’, waar een aantal jaren geleden onze 
Slogan uit is geboren: ‘Verrassend Gastvrij!’ Dat is wat Gasten hier blijkbaar beleven 
en dus is het onze Ambiti e dit waar te blijven maken.
 
Als Supporter zijn wij er trots op het Citt aslow®-keurmerk mede uit te dragen. De 
Citt aslow®-fi losofi e betekent voor ons: Verbondenheid met de directe Omgeving, 
Samenwerking met lokale Ondernemers, veelvuldig gebruikmaken van (biologische) 
Streekproducten, Duurzaam Ondernemen en bovenal… Gasten uit alle Windstreken 
daarvan te laten genieten!
 
‘Verrassend Gastvrij’ betekent ook nare verrassingen achteraf voorkomen, duidelijkheid 
voorop stellen: boek een Familieweekend in Herberg De Witt e Boerderij en zie in één 
oogopslag de totaalprijs, zonder bijkomende kosten. Dat geldt evenzeer voor een 
Vergaderarrangement, maar het allerbelangrijkst is het misschien nog wel voor een 
aanstaand Bruidspaar om te weten wat een compleet verzorgde Huwelijksdag precies 
kost en inhoudt.
 
Een geheel verzorgde Huwelijksdag in Herberg De Witt e Boerderij, offi  ciële 
trouwlocati e in Borger-Odoorn, gaat volgens ons ‘Complete Deal’-principe: Ontvangst, 
Ceremonie, Eten, Drinken & Feesten voor een vaste, vooraf bepaalde prijs! Bovendien 
krijgt het kersverse Bruidspaar de overnachti ng in de Bruidssuite, gevolgd door een 
romanti sch ‘Bubbeltjesontbijt’, van ons Cadeau!
 
Graag tot ziens in Herberg De Witt e Boerderij!
 
Groetjes,
Marian & Hans
 
Herberg De Witt e Boerderij  |  Noorderblokken 14 | 9523 TK  Drouwenermond
0599 637 787  |  06 25 123 766  |  www.herbergdewitt eboerderij.nl

www.dekwartjesberg.nl

Groepsaccommodatie De Kwartjesberg
Gezellig een weekendje weg met familie, vereniging

of juist op werkweek met school?
Kom dan naar De Kwartjesberg, omringd door bossen.

Wij bieden plaats aan groepen tussen de 25 en 112 personen.
Kijk voor meer informatie op www.dekwartjesberg.nl.

Graag verwelkomen wij u en uw groep op De Kwartjesberg.

Rene en Charlotte van Wijk
Gasselterstraat 9 | 9533 PC Drouwen | 0599 - 56 42 00

TIP:
Klik op de
homepage van
de site “video”
aan voor
een digitale
rondleiding.

Cittaslowdag  |  Vrijdag  21 oktober  |  11.00 -16.00 uur
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Mondzorg Gieten: Voorkom gaatjes bij uw kinderen
Maak uw kind vroeg vertrouwd met de tandarts

Gaatjes in kindergebitten. Het komt helaas steeds vaker voor en deze gaatjes kunnen 
grote gevolgen hebben voor het volwassen gebit en de algemene gezondheid van het 
kind. Mondzorg Gieten start met de ‘Gewoon Gaaf ’-methode om dit probleem aan te 
pakken. De methode kan tot 70% minder gaatjes leiden, waarmee een goede en ge-
zonde basis wordt gelegd voor het volwassen gebit. 

“Gewoon Gaaf  is een nieuwe methode, gericht op preventie bij kinderen. De laatste jaren is 
er een trend waar te nemen in de toename van het aantal gaatjes in kindergebitten en met deze 
methode willen wij, samen met de ouders en het kind, dit probleem aanpakken,” aldus praktijk-
houder Ingmar Jager. Mondzorg Gieten is een moderne tandartspraktijk met een gemoedelijke 
sfeer. Op het eerste gezicht een echte dorpspraktijk, al komen er ook veel patiënten uit de vele 
omliggende dorpen. De patiënt staat centraal en er is veel aandacht voor innovatie. Hierdoor 
heeft de praktijk klanten uit de gehele regio.

Gewoon Gaaf
“Wanneer een kind wordt geboren worden de vingers geteld en het aantal tenen, maar veel ou-
ders hebben geen idee uit hoeveel tanden het melkgebit bestaat. Het is vaak geen desinteresse, 
maar simpelweg onwetendheid. Door ouders en kinderen te informeren over hoe zij het gebit 
van het kind het beste kunnen verzorgen, kan veel leed op latere leeftijd worden voorkomen.” 
In tegenstelling tot de halfjaarlijkse controle wordt bij de Gewoon Gaaf-methode voor ieder 
kind apart bepaald hoe vaak het langskomt voor controle.

Persoonlijk
“Geen kind is hetzelfde en dit geldt 
ook voor kindergebitten. Bij Gewoon 
Gaaf  kijkt de tandarts of  mondhygi-
enist daarom naar een aantal vragen: 
Hoe is het met de mondgezondheid? 
Breken er nieuwe tanden of  kiezen 
door? Heeft het kind (beginnende) 
gaatjes in het gebit? Op basis hier-
van wordt geadviseerd wanneer het 
kind het beste terug kan komen in 
de praktijk. Dit kan (in het begin) 1x 
per maand zijn, maar het uiteindelijke 
doel is altijd 1x per half  jaar. Door de 
methode worden mogelijke risico’s vroeg ontdekt, wat grote mondproblemen in de toekomst 
kan voorkomen.” Bij Gewoon Gaaf  krijgt de tandarts of  mondhygiënist als het ware de rol van 
‘coach’, die samen met de ouder(s) en het kind een goede, gezonde basis legt voor het volwas-
sen gebit. 

Voordelen
Maar de methode heeft nog meer voordelen. Door mogelijke problemen vroeg te ontdekken 
en hier iets aan te veranderen, zijn er op latere leeftijd minder ingrepen (zoals boren en het vul-
len van gaatjes) nodig. De Gewoon Gaaf-methode wordt, net als reguliere tandartskosten voor 
kinderen tot 18 jaar, vergoed uit de basisverzekering. Er zijn dus geen extra kosten aan verbon-
den en kan juist een kostenbesparing opleveren 
doordat er later minder behandelingen nodig 
zijn. Een ander voordeel van een goede mond-
gezondheid is de link met de algemene gezond-
heid. Een slechte mondgezondheid kan bijvoor-
beeld invloed hebben op hart- en vaatziekten en 
diabetes. Daarom is een goede mondgezondheid 
(al op jonge leeftijd) van groot belang.

Tandartsangst
Gewoon Gaaf  kan bovendien leiden tot minder 
tandartsangst. Volgens de website allesoverhet-
gebit.nl is een kwart van de Nederlanders bang 
voor de tandarts. Een groot aantal, wat ook de 
medewerkers van Mondzorg Gieten merken. 
Door de rustige, persoonlijke aanpak van Ge-
woon Gaaf  en het advies aan ouders om het 
kind al vanaf  het doorbreken van het eerste 
tandje mee te nemen naar de tandarts (in plaats 
van op 2-jarige leeftijd), kan de methode leiden 
tot minder tandartsangst. “Kinderen raken op 
deze manier al op jonge leeftijd vertrouwd met de tandarts. Bovendien zijn er minder ingrepen 
nodig in de toekomst. Het vullen van een gaatje kan bij kinderen zeer traumatisch zijn.” 

Cadeautasje
De methode is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 17 jaar, maar in het eerste jaar zal Mondzorg 
Gieten zich vooral richten op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 8 jaar. “Deelname aan de me-
thode is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Als ouders besluiten om mee 
te doen, dan krijgt het kind bij de eerste Gewoon Gaaf-afspraak een cadeautasje met onder 
andere een spelletjesboek, poetssticker en een voorleesboekje over tandenpoetsen. Zo kunnen 
zij ook thuis hiermee aan de slag.” 

Meer informatie
Mondzorg Gieten is gevestigd op het adres: Boddeveld 6 in Gieten. Voor meer informatie over 
de praktijk of  over Gewoon Gaaf  kunt u terecht op de website: www.mondzorggieten.nl. U 
kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer: 0592 – 262844.

Noteer alvast in uw agenda: 
Open dag zaterdag 14 januari 2017 van 10.00 tot 14.00 uur.

Mondzorg Gieten
Boddeveld 6  |  9461 JB Gieten
Telefoon: 0592 - 262844  |  E-mail: info@mondzorggieten.nl
Website: www.mondzorggieten.nl

OPENINGSTIJDEN
Ma   08:00-17:00
Di   08:00-17:00 
Wo   08:00-21:00
Do   08:00-17:00
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Niemand slaapt alleen..
Schone Slaapster matrasreiniging: voor een écht schoon matras

Iedereen maakt regelmatig wel iets schoon. Of  het nu de 
badkamer is, de auto of  gewoon de vaat. Al het bezit kan re-
kenen op een schoonmaakbeurt. Behalve het matras waarop 
we zoveel liggen.

Terwijl u en uw huisgenoten op één oor liggen, is de rust ín 
de matrassen veelal ver te zoeken. Gemiddeld deelt u uw bed 
elke nacht met pakweg 2 miljoen ongenode gasten. Huisstof-
mijten en bacteriën die er een perfect leefmilieuo aantreffen, 
dankzij nachtelijke transpiratie, warmte en huidschilfers. 
Dat de hygiëne stevig onder druk staat mag duidelijk zijn. 
Bovendien zijn de minuscuul kleine mijten, uitwerpselen en 
kadavertjes verantwoordelijk voor uiteenlopende allergieën, 
variërend van een natte neus tot uitslag en astmatische ver-
schijnselen. Gelukkig is er een radicale aanpak voorhanden: 
MatrasCleaner. In onze regio wordt deze matrasreinigings-
ervice aangeboden door de onderneming Schone Slaapster 
matrasreiniging van Emmenaar Gerard Pannekoek.

1-minuut testreiniging
Of  de MasterCleaner inderdaad effectief  is? Gerard Pan-
nekoek heeft aan een minuut genoeg om elke klant met een 
gratis test te overtuigen van de revolutionaire werking van 
het apparaat. De hoeveelheid huismijt die de ‘superstofzui-
ger’ in 60 seconden uit een matras tevoorschijn haalt, vult 
al gauw een hand. Bovendien is het apparaat uitgerust met 
een UVC-lamp die ook wordt gebruikt om operatiekamers 
te desinfecteren. Uit wetenschappelijke onderzoeken is klip 
en klaar gebleken dat de MatrasCleaner 99,99 procent van de 
bacteriën doodt, huidschilfers en de schadelijke uitwerpselen 
van de huisstofmijten verwijdert en de matrassen ook nog 
eens een heerlijk frisse geur geeft. Het Europese allergie-
instituut ECARF heeft deze reinigingsmethode beoordeeld 
met de maximale score: vijf  sterren. Gerard Pannekoek 
benadrukt dat de methode droog en chemievrij is en op 
locatie toegepast wordt. Het gereinigde bed kan direct na de 
reiniging weer worden opgemaakt. 

Matrasreiniging sterk in opkomst
Matrasreiniging 
wordt in o.a. de 
USA, Australië 
en Duitsland al 
op grote schaal 
wordt toegepast 
maar wint ook 
in Nederland 
aan populariteit. 
Behalve particu-
lieren besluit ook 
een toenemend 
aantal hotels, 
recreatieparken, 
bed&breakfast-
vestigingen en 
aanverwante 
ondernemingen 
hun matrassen 
regelmatig profes-
sioneel te laten 
reinigen. Gasten van deze accommodaties stellen een gerei-
nigd matras erg op prijs. Dat geldt in het bijzonder voor de 
groeiende groep mensen met een allergie voor huisstofmijt. 
Schone Slaapster matrasreiniging heeft tot op heden 100% 
tevreden klanten. “Dat is voor mij het allerbelangrijkste”, 
zegt Gerard Pannekoek.

Naast de matrasreiniging levert Schone Slaapster ook anti-
allergene kussens en 
dekbedden, luchtzuive-
raars en MatrasClean 
spray die de groei van 
huisstofmijt vertraagt 
en vieze luchtjes neutra-
liseert.

Schone Slaapster Matrasreiniging
Groene Specht 41 Emmen  |  Tel: 06-19192828
info@schoneslaapster.nl  |  www.schoneslaapster.nl

Na een testreiniging van 1 minuut komt dit 
uit uw matras.
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Triggerpointtherapie en Massage Emmen
Jan Hiemstra richt al 25 jaar de vinger op uw klacht
EMMEN, november 2016 – Al 25 jaar lang behandelt 
Jan Hiemstra veel mensen met vooral fysieke klachten. 
Als Triggerpointtherapeut en Fascietherapeut heeft de 
Emmenaar in die periode niet alleen regionaal, maar 
ook landelijk een uitstekende naam opgebouwd bij het 
behandelen van gezondheidsklachten. Het zilveren jubi-
leum op 1 september vierde hij dan ook niet met trom-
geroffel. Daar is hij veel te bescheiden voor. “Ik haal 
mijn genoegdoening liever uit het feit dat ik de meeste 
mensen kan helpen. Dat blijkt ook uit de vele positieve 
referenties.” 

Hij begon op 1 september 1991 zijn bloeiende praktijk in De 
Zuidoosthal, nu Hotel Hampshire Emmen, aan de Kerkhof-
laan. Daar behandelt Hiemstra mensen met klachten zoals 
rugpijn, hoofdpijn en migraine, whiplash-achtige klachten, 
iPhone-arm, iPad-nek, ischias, buikpijn, restless legs en knie-
klachten. “De klacht oplossen kan ik natuurlijk niet beloven, 
maar ik kan wel in bijna alle gevallen de pijn verlichten.” 
Hiemstra begon zijn paramedische carrière als fitnessin-
structeur en sportmasseur. “Chiropractor Simone Knaap 
uit Borger wees mij begin jaren negentig op het fenomeen 
van triggerpoints. Daar ben ik me toen in gaan verdiepen en 
behandel sindsdien ook triggerpoints met veel succes.”

Pijn bestrijden of  
oplossen
Maar wat doet de trigger-
pointtherapeut eigenlijk. 
“Ik behandel de trigger-
points in een spier, dat 
zijn niet-nuttige samen-
trekkingen van spierve-
zels, ook wel spierknopen 
genoemd. Hierdoor 
lossen deze triggerpoints 
op en kan de spier weer 
normaal functioneren. 

Daarnaast behandel ik 
ook het bindweefsel, ook 
wel fascie genoemd, dat 

om het spierweefsel heen ligt. Fascie heeft een beschermende 
functie en verbindende functie tussen spierlagen en spiergroe-
pen, waardoor spieren beter met elkaar kunnen samenwer-
ken. Iemand met rugpijn verstijft doordat de rug niet meer 
normaal bewogen wordt. Je gaat bewust of  onbewust de 
bewegingen in je lichaam aanpassen, compenseren waardoor 
je minder pijn krijgt. Die compensatie kan ook weer overbe-
last raken, waardoor je steeds stijver beweegt en meer pijntjes 
krijgt.”  Als recent voorbeeld van bindweefselproblematiek 
noemt Hiemstra een cliënte (69) waarbij CIAP, een spierziek-
te, als diagnose was gesteld. 

Klachten waren onder andere pijnlijke voeten, zware en pijn-
lijke onderbenen en moeilijk lopen. Na twintig intensieve (en 
ook wel pijnlijke) bindweefselbehandelingen zijn de klachten 
zo goed als opgelost. Daarbij gaf  Hiemstra de cliënte ook 
veel oefeningen mee om de houding- en looptechniek te ver-
beteren. Dat hoort ook bij een Triggerpointtherapeut. “Mijn 
advies is dat een second opinion nooit kwaad kan als er een 
diagnose gesteld is waarbij gezegd wordt ‘dat er verder niets 
aan te doen is en je er maar bij neer moet leggen’.” 

Aandacht, energie en tijd
De kracht van zijn praktijk noemt Hiemstra de aandacht en 
de tijd die hij neemt om een probleem aan te pakken, maar 
ook de energie die hij erin steekt. “Ik kijk namelijk altijd 
verder dan alleen naar het pijnlijke gebied, ik zoek ook naar 
de oorzaak. Dat kan omdat ik naast triggerpointtherapie 
en bindweefseltherapie ook veel ervaring heb met andere 
therapievormen zoals drukpuntmassage, sportmassage en na-
tuurgeneeskundige behandelingen. In mijn opinie is niet één 
therapie zaligmakend. Daarom schroom ik ook niet om een 
goede chiropractor of  podotherapeut in te schakelen wanneer 
dat nodig is.” 

Naast de praktijk van Hiemstra is chiropractor Teresa Zeug 
van ‘Imagine Chiropractie’ gevestigd. “Ik werk veel met haar 
samen om iemand nog breder en dus beter te kunnen helpen. 
Ook stimuleer ik de eigen motivatie van de cliënt om zelf  ac-
tief  mee te doen om het herstel te bespoedigen. Ik zeg altijd: 
‘De cliënt lukt het niet alleen, ik kan het ook niet alleen, maar 
samen komen wij een heel eind’.”

Vergoeding
Hiemstra heeft via zijn beroepsvereniging overeenkomsten 
met veel zorgverzekeraars. Zijn behandelingen worden bij 
een aanvullende verzekering onder alternatieve geneeswijzen 
meestal vergoed.

Kijk voor meer info op 
www.triggerpointtherapieenmassageemmen.nl
Triggerpointtherapie en Massage Emmen
Kerkhoflaan 9, Emmen
Tel: 0591-611629 of  06-47996762 
E-mail: praktijk@triggerpointemmen.nl
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Restaurant 't Nije Hemelriek in Gasselte is het gehele jaar 7 dagen per week open! 
door Jaap Ruiter 
Dat restaurant 't Nije Hemelriek in Gasselte weer elke 
dag open is, hebben inmiddels vele gasten tot hun 
grote vreugde gemerkt. Inmiddels zijn er ook al diver-
se feestjes, bruiloften en partijen de revue gepasseerd. 
Sinds een aantal maanden is er ook een pizzeria bijge-
komen, waar u kunt genieten van eigen gemaakte en 
ovenverse pizza’s op donderdag tot en met zondag tot 
19.30 uur. Tevens kunt u elke dag uitgebreid lunchen 
en dineren in waarschijnlijk één van de meest bekende 
horecagelegenheden van Drenthe. Want zeg nou zelf, 
wie heeft er geen herinneringen aan restaurant 't Nije 
Hemelriek en de naastgelegen en gelijknamige zwem-
plas in de fraaie bossen van Gasselte? 

Voortvarend 
"Nou, ik zeker", zegt Tom Orsel, samen met partner Fenny 
van der Kamp, de nieuwe uitbaters van 't Nije Hemel-
riek. "Ik heb hier heel wat rondgezworven in mijn jonge 
jaren. Des te mooier is het om na al die jaren weer terug 
te zijn." Het ondernemerspaar, met jarenlange ervaring 

in de horeca, kijkt tevreden terug op 
het zomerseizoen. Ondanks de matige 
weersomstandigheden wisten veel 
bezoekers de weg naar restaurant 't Nije 
Hemelriek nog steeds te vinden. Tom en 
Fenny die 't Nije Hemelriek in maart van 
dit jaar overnamen gingen voortvarend 
van start en hebben na enige opstartpro-
blemen de wind er weer �ink onder. "De 
bezoekersaantallen variëren enorm, daar 
hebben we even aan moeten wennen. 
Maar nu hebben we de zaakjes piek�jn 
voor elkaar." 

Duidelijk voor iedereen 
Het 't Nije Hemelriek werd gelijk na over-
name �ink opgeknapt en is na de ope-
ning het gehele jaar 7 dagen per week 
open. "Dat voorkomt onduidelijkheid, die 
er eerder wel was", verklaart Tom. “ Onze 
gasten kunnen hier dus altijd terecht. 
En daarbij maakt het niet uit of er alleen 
een lekker kopje ko�e wordt gedronken 
of dat er een groot familiefeest wordt 
gegeven. Bij ons is in overleg bijna alles 
mogelijk." 

Verse producten 
Bij de bereiding van lunches, diners, 
pizza's en bu�etten wordt alleen gebruik 
gemaakt van verse producten. "We wer-
ken daarom veel met seizoensgebonden 
producten die we als het mogelijk is zo 
dicht mogelijk bij huis halen", vertelt Fen-
ny. "Ja, wij serveren ook pizza's, daarvoor 
hebben we een echte pizzabakker met 
veel ervaring in huis. Wat dat betreft heb-
ben we een zeer goede en uitgebreide 
keukenbrigade die van alle markten thuis 
is!" Tom en Fenny vallen overigens met 
hun neus in de boter, want er zijn leuke 
plannen voor de naaste omgeving: een 
wildpark, outdoor-activiteiten en de aan-
leg van een nieuwe zwemvijver. "Wij zijn 
er in ieder geval klaar voor om iedereen 
gastvrij te ontvangen."  

www.hemelriek.nl 
Als u nog geen plannen heeft voor de 
Kerst is 't Nije Hemelriek een uitstekende 
keus, want het restaurant biedt beide 
Kerstdagen een uitgebreid en heer-
lijk kerstbu�et, zowel 's middags als 's 
avonds. Zie bijgaande advertentie. Reser-
veren is gewenst! 

Restaurant 't Nije Hemelriek, ook voor uw 
trouwlocatie, is gevestigd aan de Hout-
vester Jansenweg 1 in Gasselte. Telefoon: 
0599-565 993. U bent van harte welkom. 
Bij binnenkomst brandt de houtkachel 
aangenaam in deze gure tijd van het jaar. 

Voor meer informatie kunt u ook kijken 
op www.hemelriek.nl of op Facebook 
(www.facebook.com/nijehemelriek).
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STADSKANAAL: Veenstraat 3a • Tel. 0599 - 613 655  |  EMMEN: Kapitein Nemostraat 50 • Tel. 0591 - 654 789

AUTOBEDRIJF MISKER
TWEE IJZERSTERKE MERKEN ONDER ÉÉN DAK

Wij kunnen uw huidige auto goed gebruiken. Vraag naar onze extra hoge inruiltarieven!

De ijzersterke voordelen van een 
occasion bij Autobedrijf Misker
Wanneer u voor een occasion van Misker kiest, kiest u niet alleen voor een 
scherpe prijs, maar ook voor kwaliteit en de best denkbare service. Alle 
occasions worden afgeleverd met een onderhoudsbeurt, nieuwe APK en de 
auto’s worden van binnen en van buiten compleet gereinigd en gepoetst. 
Daarnaast krijgt u nog minimaal 6 maanden garantie. Op de merken 
Ford en Mazda ontvangt u tevens 1 jaar mobiliteitsgarantie! Zo kunt u bij 
Autobedrijf Misker rekenen op een eerste klas bediening.

De ijzersterke voordelen van een De ijzersterke voordelen van een De ijzersterke voordelen van een Wij hebben ruim 250 van deze 
toppers voor u op voorraad. 
Kijk op www.misker.nl
voor ons complete aanbod 
kwaliteitsoccasions.

FORD TRANSIT CUSTOM 290
2.2 TDCI L2H1LDC ANNIVERS.
12.000 KM. | BJ. 2016
Climate control, Cruise control, 
Parkeersensor, Nav. full map, Trekh.

31.900,-

FORD MONDEO
1.5 TITANIUM ADV. TECHPACK
23.295 KM. | BJ. 2016
Aut. airco, Keyless entry, Cruise 
control, Radio/CD/MP3, Navigatie 

31.900,-

MAZDA 2
1.3 S-VT EXCLUSIVE
23.795 KM. | BJ. 2008
Radio/CD/MP3, Centr. vergrende-
ling met afst. bed., Metallic lak

6.400,-

MAZDA 6 SPORTBREAK
2.0 SAC-G 165 SKL GT 
20.056 KM. | BJ. 2016
Clim. control, Nav. full map, Cruise 
control, DAB radio, Keyless entry

29.900,-

OPEL ASTRA
1.6 TURBO COSMO 179PK AUT.
67.232 KM. | BJ. 2011
Clim. control, Cruise control, 
Radio/CD/MP3, Verw. voorstoelen

14.900,-

FORD GRAND C-MAX
1.0 TITANIUM 7-PERS.
51.286 KM. | BJ. 2014
Aut. airco, Nav. Full map, Spraak-
bediening, Cruise control, Dakrails

18.900,-

FORD C-MAX
1.5 TITANIUM
20.358 KM. | BJ. 2016
Climate control, Navigatie, Bi Xenon, 
Keyless entry, Cruise control

28.900,-

FORD FIESTA
1.0 STYLE TECH PACK
16.369 KM. | BJ. 2016
Airco, Hill hold, Navigatie, Start-stop, 
Spraakbediening, Radio/CD/MP3

13.900,-

FORD FOCUS WAGON
1.5 TDCI TITANIUM ED. 
6.446 KM. | BJ. 2015
Aut. airco, Achteruitrijcamera, Navi-
gatie, Cruise contr. adaptief, Dakrails

22.900,-

Vind ons leuk op Facebook
www.facebook.com/
AutobedrijfMisker

FORD MUSTANG CONVERTIBLE
2.3 ECOBOOST CUSTOM
12.411 KM. | BJ. 2015
Aut. airco, Cruise control, Navig. Full map, Regen- Parkeer-
sensor, Keyless entry, Luxe lederen bekl., DAB radio, Bi-xenon

52.900,-

1.5 TITANIUM ADV. TECHPACK

, Navi-
gatie, Cruise contr. adaptief, Dakrails

22.900,-

FORD MUSTANG CONVERTIBLE
2.3 ECOBOOST CUSTOM

AUTOMAAT

DIESEL

DIESEL

Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?

Hij is nieuw. Hij is zuinig. Hij is ruim. De nieuwe Ford Ka+ hee	  werkelijk alles wat 
u van een moderne auto verwacht. Achter zijn compacte uiterlijk schuilt een 
comfortabel ruim interieur met voldoende ruimte  voor vijf volwassenen. Hij is 
voorzien van de nieuwste technische snu� es en zijn zuinige motor presteert onder 
alle omstandigheden.

Wij kunnen nog tal van Ford Ka Pluspunten noemen. Maar deze nieuwkomer in 
de Ford familie moet u beslist zelf komen ontdekken.

Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?Of kiest u liever voor een nieuwe auto?
De nieuwe Ford Ka+

De Ford Ka+ is er al vanaf  13.695,- rijklaar

op de Ford Fiesta en Ford FocusMaximaal registratievoordeel op de Ford Fiesta en Ford Focusregistratievoordeelregistratievoordeel

Wij kunnen uw huidige auto goed gebruiken. Vraag naar onze extra hoge inruiltarieven!Wij kunnen uw huidige auto goed gebruiken. Vraag naar onze extra hoge inruiltarieven!

op de 

Beslis voor 2017 en profi teer van 
kortingen oplopend tot wel 

€ 4.000,-
Op onze geregistreerde voorraadmodellen. 
Zorg wel dat u er op tijd bij bent, want op = op!!!
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Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36
of 06 - 12 50 66 44
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Vier gouden tips om deze winter niet bij Koops Autoschade te belanden

door Jan Johan ten Have
De dagen worden korter, het kwik daalt. Bladeren vallen van de bomen 
en regen, storm, sneeuw, hagel en ijs kunnen in het verschiet liggen. 
“Dan staat de werkplaats hier regelmatig helemaal vol met beschadigde 
auto’s”, zegt Albert Koops van Koops Autoschade in Borger. “Natuur-
lijk helpen wij bij schade graag met uitstekend herstel. Maar voorko-
men is beter dan genezen. Daarom hierbij vier gouden tips van Koops 
Autoschade om problemen te voorkomen deze winter. 

Tip 1: voldoende profiel op uw winterbanden
Check het profiel van uw winterbanden in aanloop naar de komende winter. 
Uitgangspunt is dat een profiel van minimaal 5 millimeter veilig is. Is het pro-
fiel minder dan deze halve centimeter, vervang dan uw winterbanden!

Tip 2: gebruik uw ABS goed, blijf  sturen
Stel, u raakt toch in de slip en uw auto heeft ABS. Blijf  dan zo goed mogelijk 
sturen. Dankzij dit antiblokkeersysteem blokkeren uw wielen niet, hoe hard 
u ook remt. De eerste reactie van mensen is dan om de armen strak en het 
stuur zo recht mogelijk te houden. Maar beter is juist om zo goed mogelijk te 
blijven sturen. En kijk naar het punt waar u heen wilt – zeker niet naar waar u 
niet heen wilt. Dan is de kans het grootst dat u een botsing kunt voorkomen. 

Tip 3: ruiten en ruitensproeiers in orde?
Zorg dat in aanloop naar de winter uw reservoir ruitensproeiervloeistof  goed 
gevuld is met vorstbestendige vloeistof. Dat wordt vaak vergeten. Zorg dat 
het niet te laat is als u ze nodig hebt. En uiteraard: ga altijd pas op pad als uw 
ruiten schoon en ontdooid zijn. 

Tip 4: winter voorbij? auto goed schoonmaken!
Maak na een winterse periode altijd uw auto goed schoon, zeker als er gestrooid is. Zo 
beschermt u uw carrosserie voor de lange termijn. En vergeet daarbij niet de wielkasten en 
wielkastranden. Vooral vuil en zout in de randen is de oorzaak van veel lakschade. 

Wij adviseren u om deze tips ter harte te nemen. Daarmee verkleint u de kans op ongelukken 
en schade aanzienlijk. Natuurlijk kan er ook dan nog wel eens iets mis gaan. In dat geval kunt 
u kiezen voor Koops Autoschade omdat…
 
… er een heel goed, ervaren team enthousiast met elkaar samen werkt
… het voltallige team er hart voor de zaak en hart voor auto’s heeft
… uitstekend schadeherstel er vanzelfsprekend is
… er continue wordt gewerkt aan nog meer vakmanschap
… het contact er altijd prettig is

Koops Autoschade
Strengenweg 2A  |  9531 TE Borger  |  T 0599-236214  |  I www.koopsautoschade.nl
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Silex Meubelmakerij en Sauna & Stoom uit
Balloo hebben meer overeenkomsten dan alleen

kwaliteit! Veel meer…
door Jaap Ruiter 
Aan de locatie Balloo 26C zijn twee bijzondere bedrijven gevestigd: Silex Meubelma-
kerij en Sauna & Stoom. De twee bedrijven staan onder leiding van de jonge onderne-
mer Mettijn Steen en werken voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Silex 
Meubelmakerij is gespecialiseerd in ambachtelijke houtbewerking en levert maatwerk 
gebaseerd op persoonlijke voorkeuren. Sauna & Stoom is specialist in wellness projec-
ten en levert pure kwaliteit met de absolute topmerken Tylö (sauna's en stoombaden) 
en Sundance (jacuzzi's).  

Opleiding tot meubelmaker in Zwolle 
Silex Meubelmakerij en Sauna & Stoom lijken op het eerste gezicht niets met elkaar te 
maken hebben, maar delen veel meer overeenkomsten dan alleen kwaliteit. Al heel vroeg 
wist Mettijn Steen dat hij meubelmaker wilde worden en rondde op jonge leeftijd de vier-
jarige opleiding tot meubelmaker in Zwolle af. Het talent was onmiskenbaar, want al in 
zijn eerste opleidingsjaar blies Mettijn Steen de bekende meubelmakerij van Streuer weer 
nieuw leven in. De voormalige klanten van Streuer hadden al snel door dat de veelzijdige 
en vakbekwame Mettijn met Silex Meubelmakerij dezelfde kwaliteit leverde als ze van 
Streuer gewend waren.  

Inbouwen van sauna's 
"Nadat ik mijn opleiding tot meubelmaker had voltooid ben ik naast de meubelmakerij 
ook als bedrijfsleider gaan werken bij een onderneming die sauna's inbouwde en met 
Sauna & Stoom samenwerkte", blikt Mettijn terug. "Daar was ik op mijn plek omdat er 
vooral maatwerk werd verlangd en wij daarom de saunacabines zelf maakten en ver-
volgens bij klanten inbouwden met apparatuur van Tylö. Vervolgens heb ik nog ergens 
anders als bedrijfsleider in de houtbewerking gewerkt, om mij daarna volledig te wijden 
aan mijn eigen meubelmakerij. Dat liep inmiddels zo goed dat ik moest omzien naar een 
grotere werkplaats. In 2015 ben ik hierheen verhuisd." 

Silex Meubelmakerij  
Met Silex Meubelmakerij vervaardigt Mettijn op uiterst professionele manier en volledig 
in eigen beheer alles wat met hout heeft te maken: tafels, kasten, stoelen, keukens en 
alles wat u verder wenst op het gebied van hout. Daarbij maakt het niet uit of u met een 
eigen ontwerp aankomt of dat Mettijn samen met u een ontwerp maakt. Alles wordt pre-
cies op maat en ambachtelijk vervaardigt. En precies zoals u het wilt, waardoor het een 
volstrekt uniek project wordt! 

Sauna & Stoom 
Aangezien Sauna & Stoom begin dit jaar in Noord-Ne-
derland op zoek was naar een locatie voor een showroom en een technische man voor 
verkoop, onderhoud en inbouw, kwamen ze vanzelfsprekend bij Mettijn Steen uit. Men 
was zijn vakmanschap nog niet vergeten. "Heel toevallig kwam er naast de meubelmakerij 
een bedrijfsruimte vrij", vertelt Mettijn. "Die hebben we inmiddels omgebouwd tot show-
room met diverse opstellingen van sauna's, jacuzzi's en aanverwante producten van Tylö 
en Sundance en verkoop van verbruiksartikelen op het gebied van wellness. Met Sauna 
& Stoom leveren we niet alleen kwaliteit maar ook maatwerk. Zo worden de cabines op 
maat en naar de wens van de klant gefabriceerd en daarna op locatie ingebouwd." 

www.silexmeubelmakerij.nl en www.saunaenstoom.nl 
Het moge duidelijk zijn waarom Silex Meubelmakerij en Sauna & Stoom meer overeen-
komsten delen dan alleen 
kwaliteit. Beide onder-
nemingen blinken uit in 
vakmanschap, ervaring, 
betrokkenheid, persoon-
lijk contact en kwaliteit en 
maatwerk. Silex Meubel-
makerij en Sauna & Stoom 
zijn gevestigd op het adres 
Balloo 26C. Telefoon: 06 25 
2828 82. U kunt ook een 
kijkje nemen op 
www.silexmeubelmakerij.nl 
en www.saunaenstoom.nl.
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Bij 'De Hondsrug Schoenmode' in Borger loopt iedere klant met een glimlach 
de deur weer uit  
door Jaap Ruiter 
"Dat is in elk geval wel de bedoeling", refereert eigenaar Frans Jan Lubberts aan de 
kop van het artikel. "Wij willen onze klanten meer bieden dan alleen schoenen kopen. 
Het moet juist een feestje zijn om nieuwe schoenen uit te zoeken. Daarom hebben we 
een verrassende en heel mooie collectie, die je niet op elke hoek van de straat aantreft. 
Verder besteden wij veel aandacht aan het interieur van onze zaak en is het personeel 
altijd gastvrij en zeer deskundig. Schoenen zijn onze passie en ons doel is om mensen 
blij te maken met mooie schoenen. En samen Borger nog mooier te maken!" 

Prachtige locatie 
Genoemde combinatie van vakmanschap, passie, sfeervol interieur, je welkom voelen als klant 
en uniek assortiment maakt dat schoenen kopen bij 'De Hondsrug Schoenmode' een bepaalde 
beleving is, waarbij een kopje koffie aan de gezellige stamtafel in het midden van de zaak niet 
ontbreekt, als men daar prijs op stelt. "Bovendien zijn wij gevestigd op een prachtige locatie", 
voegt Frans Jan er aan toe. "En krijgt Borger met het diverse winkelaanbod steeds meer een 
regiofunctie. Bezoekers komen vanuit Stadskanaal, Assen en Emmen en vinden het geweldig 
om hier in Borger te winkelen. Zo hebben we maar liefst 7 kledingzaken, diverse speciaalza-
ken, en noem maar op. Bezoekers waarderen de gemoedelijkheid, de gezelligheid en de fraaie 
ligging en het dorpse karakter van Borger, waar trouwens geen leegstand te vinden is, die je 
elders wel aantreft." 

Snoepjes van schoenen 
Bij 'De Hondsrug Schoenmode' kan iedereen in een ongedwongen sfeer in alle rust zijn 
of  haar keuze bepalen. "Onze collectie gaat van modern tot klassiek, maar wel binnen de 
perken", zegt Frans Jan. "Extravagant en oubolligheid zul je niet zien bij ons. Wel ‘snoepjes’ 
van schoenen, die wij zo noemen omdat ze net iets opvallender en net iets smaakvoller zijn. 
Wij hanteren diverse prijsklassen maar zakken nooit door een ondergrens, omdat we altijd 
kwaliteit willen bieden. Daarom vind je bij ons altijd een schoen waar je de hele dag goed in 
loopt en waar je ook langere tijd mee vooruit kan omdat er gebruik is gemaakt van goede ma-

terialen, een prima afwerking 
en uitstekende pasvorm." Bij 
'De Hondsrug Schoenmode' 
vindt u ondermeer de vol-
gende merken: Durea, Gabor, 
Wolky, Rieker, Xsenible, 
Giorgio, Mephisto, Breand, 
en nog veel meer! 

Verrassend assortiment 
Afgelopen jaar zijn veel 
schoenenzaak-ketens uit het 
straatbeeld verdwenen. Dat 
had aan de ene kant te maken 

met de crisis, maar aan de andere kant ook met het eenzijdige aanbod, volgens Frans Jan. 
"Met ‘De Hondsrug Schoenmode’ zijn wij daarentegen gewoon doorgegaan met een voort-
durend verrassend assortiment aan schoenen, met als insteek ‘voor elk wat wils’. Van veel 
klanten horen we dat ze in de grote steden niet geslaagd zijn omdat het aanbod vrijwel overal 
hetzelfde is. Dan is het natuurlijk geweldig om te horen dat ze bij ons wel slagen!" 

‘Een schoen moet je zien, voelen en ruiken’ 
Frans Jan wil van de gelegenheid gebruik maken om een hardnekkig misverstand uit de weg te 
ruimen. "Vaak denkt men dat schoenenzaak-ketens goedkoper zijn. Nou, dat is dus niet waar, 
want dezelfde schoenen kosten overal hetzelfde, uitgezonderd de opruimingsacties. Ook via 
het internet zijn schoenen niet altijd goedkoper. Wij hebben overigens bewust geen webshop 
omdat je een schoen moet zien, voelen en ruiken. Die beleving mis je op het internet." 

www.dehondsrugschoenmode.nl 
Bij 'De Hondsrug Schoenmode' kunt u tevens terecht voor behandelingen door een pedicure, 
podoloog (officieel geregistreerd) en nagelstyliste, waardoor diverse voetproblemen als bij-
voorbeeld de diabetische en reumatische voet deskundig worden behandeld. U dient daarvoor 
wel een afspraak te maken. Voorts is er een uitgebreid assortiment aan onderhoudsmiddelen. 
"En Woolwarmers van echt schapenwol!" besluit Frans Jan het interview. 

'De Hondsrug Schoenmode', waar u voor de deur kunt parkeren, is gevestigd aan de Toren-
laan 2 in Borger. Voor meer informatie kunt u bellen via 0599-236350. U kunt ook een kijkje 
nemen op www.dehondsrugschoenmode.nl. 
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