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We zijn weer open! 

door Jaap Ruiter 
Toscana IJssalon in Borger is weer helemaal klaar voor het komende seizoen en zojuist weer 
open gegaan. De gezellige ijssalon van Arien de Korte en zijn vriendin Elise van Looijengoed 
gaat al weer het vijfde jaar in en heeft inmiddels een zeer grote en zeer tevreden klantenkring 
opgebouwd. “Vooral de verhuizing naar de huidige locatie aan de Kruisstraat 2 was een schot 
in de roos”, vertelt Arien. “We hebben hier een betere locatie én een mooier terras!”

Puur, heerlijk en vers Italiaans ijs  
IJssalon Toscana heeft inmiddels een uitstekende naam opgebouwd als het gaat om Italiaans ijs. 
“We maken gebruik van een speciaal recept waardoor we puur, heerlijk en altijd vers Italiaans ijs 
serveren. Met puur wordt bedoeld dat we geen gebruik maken van allerlei E-nummers, conser-
veermiddelen, smaak- en kleurstoffen. Omdat we geen chemische toepassingen gebruiken is het 
ijs beperkt houdbaar en daarom altijd vers. En dat het heerlijk is horen we van onze klanten!” 

Uniek van smaak 
De menukaart wordt in de eerste helft van april uitgebreid. Behalve Italiaans ijs, diverse cou-
pes, thee, (ijs)koffie, wafels, koek en gebak kunt u dit seizoen ook genieten van huisgemaakte 
likeuren. De specialiteit: de Limoncello Crèma. “De Limoncello Crèma is heel zacht, geweldig 
van smaak en gemaakt van bioligische citroenen”, legt Arien uit. Ook nieuw op de kaart is de 
citroentaart. “De citroentaart is typisch Italiaans en ook gemaakt van biologische citroen. Echt 
geweldig lekker!” 

Rust- en oplaadpunt 
Ondanks gelegen in de knusse Kruisstraat is IJssalon Toscana verrassend ruim van opzet. Zowel 
binnen als het grote gezellige en beschutte terras buiten. “Dit is een perfecte locatie”, voegt 
Arien er aan toe. “De Kruisstraat is een soort horecastraatje. Bovendien komen er altijd veel 
fietsers langs. Binnenkort is er bij ons de mogelijkheid om de elektrische fiets op te laden. Ja, 
IJssalon Toscana wordt daarmee een echt rust- en oplaadpunt!” 

Toscana, ook voor feestjes thuis!
Als extra service bestaat de mogelijkheid om een mini-ijskar met Italiaans ijs te huren. “Dat 
is leuk voor allerlei feestjes”, besluit Arien het interview. “Als het ijskarretje wordt opgehaald 
wordt het gevuld met allerlei soorten ijs dat ongeveer 2 uur houdbaar is. Maar waarschijnlijk is 
het ijs al veel eerder op is onze ervaring!” 

IJssalon Toscana is gevestigd aan de Kruisstraat 2 in Borger en is 7 dagen per week geopend. 
Telefoon: 0599-235086. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toscana-ijssalon.nl of op 
Facebook: www.facebook.com/toscanaborger.
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Airco onderhoud
Reparat ie  en onderdelen
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0599 - 637 633

info@taxinijmeijer.nl

9531 AX   Borger

Leemakkers 12

www.taxinijmeijer.nl

Zittend ziekenvervoer nodig?
Kies voor Taxi Nijmeijer uit Borger!
De wetgeving is veranderd. Als gevolg daarvan staat het u vrij om zelf een
vervoerder uit te kiezen. U bent niet meer gebonden aan de vervoerder
die uw zorgverzekeraar u toewijst. 

In de volgende gevallen kunnen mensen via de zorgverzekeraar zittend 
ziekenvervoer vergoed krijgen. Dit geldt voor mensen die niet zelfstandig 
voor vervoer, naar of van hun zorgverlener kunnen zorgen en/of voor wie 
de vervoerskosten onredelijk hoog kunnen oplopen vanwege hun ziekte, 
de frequentie en duur van het vervoer.
Het gaat dan om: - nierdialyse patiënten
   - Radiotherapie en chemotherapie patiënten
   - Rolstoel gebruikers
   - Visueel gehandicapten 
   
Taxi Nijmeijer verzorgt zittend ziekenvervoer voor alle zorgverzekeraars.
Kies weer voor ouderwetse service, betrokken chauffeurs en solo ver-
voer!

Taxi Nijmeijer informeert u graag over alle mogelijkheden. Voor meer
informatie kunt u ons bellen, of u kunt kijken op onze website.
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Uw-boekhouder.nl, betaalbaar uw boek-
houdingen en administraties verzorgt
Sinds kort is Uw-boekhouder.nl gevestigd in Gieten. Een administratie- en boekhoudkantoor 
voor zelfstandig ondernemers, ZZP, Eenmanszaken en het kleinbedrijf binnen het MKB.

Luc Schepers zag vanuit zijn werkveld in de commerciële- en financieel administratieve sec-
tor dat veel ondernemers zich verkijken op de administratieve rompslomp. Telkens is voor de 
meeste ZZP’ers de administratie weer een enorme puzzel. Uit diverse onderzoeken is gebleken 
dat veel werknemers een functie als zelfstandig ondernemer wel zien zitten. Toch stoppen 
jaarlijks heel veel ZZP’ers vaak al binnen 2 tot 3 jaar. De meest gehoorde reactie is de verplichte 
administratieve last ten aanzien van wet- en regelgeving. Gemiddeld wordt maandelijks 15 uur 
aan de administratie besteed zoals de boekhouding, facturatie, debiteurenbeheer, belastingaan-
giftes noem maar op. Improductieve uren die vele duizenden euro’s omzet kosten. Luc Schepers 
zegt: Ik zie mij een beetje als hulpverlener, administratief hulpverlener en coach voor “jonge” on-
dernemers. In 2012 zijn ruim 90.000 mensen gestart, gelijktijdig stopten er bijna evenveel. Uw-
boekhouder.nl biedt betaalbare administratieve oplossingen. Ondersteuning waar U als kleine 
zelfstandige wat aan heeft. Dienstverlening op maat met een vast maandelijks bedrag voor de 
afgesproken werkzaamheden voorkomt onaangename financiële verrassingen. U betaald wat u 
gebruikt zonder allerlei overhead kosten. Een gemiddelde administratie kost minder dan u denkt, 
veel minder dan het bedrag aan gemiste omzet door de improductieve uren. 

Ook wordt administratieve ondersteuning geboden aan particulieren en hulp bij belastingen en 
toeslagen.  Wilt u meer informatie?  Bel  0592 860830  of mail  info@uw-boekhouder.nl
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Proeflessen Taiji en Qigong in het Centrum voor Acupunctuur Longfeifengwu

Taiji en Qigong
Taiji is een bewegende meditatieve vorm die zijn oorsprong 
vindt in de gevechtskunst Kung Fu. Omdat de bewegingen 
heel langzaam worden uitgevoerd, kan men het beschouwen 
als een innerlijke krijgskunst. De bewegingen zijn soepel en 
ontspannen en worden gedaan ter bevordering van een goede 
gezondheid in lichaam en geest. Tijdens de lessen wordt 
verteld en ervaren waarop de verschillende bewegingen zijn 
gebaseerd. Dit alles gebeurt op een zeer ontspannen manier. 
De nadruk ligt op het leren voelen van de eigen energiestroom 
en hoe deze te gebruiken tijdens de bewegingen. Oude teksten 
noemen Taiji een manier om een lang en gezond leven te kun-
nen hebben.

Qigong betekent letterlijk “oefeningen om de energiestroom te 
beïnvloeden.” Daar waar je bij Taiji uitgaat van de basisvormen 
( 24 yangstijl, 108-vorm, zwaard-vorm, pushing hands, enz.), 
doe je in Qigong oefeningen op de plaats, staand of zittend, 
waarbij je met behulp van ademhaling en visualisaties de 
energie leert voelen stromen. Qigong is nog meer dan Taiji ge-
richt op het verbeteren van de gezondheid. De lessen worden 
gegeven door Bernhard Nessensohn. Bernhard heeft een hele 
persoonlijke manier van lesgeven waarbij hij iedereen op eigen 
niveau de essentie van de bewegingen laat voelen. 

Acupunctuur
Tijdens deze avond is het ook mogelijk een kijkje te nemen 
in de acupunctuurpraktijk en informatie te krijgen over de 
manier van behandelen door Janet Holtkamp en haar partner 
Bernhard. ‘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’.

Acupunctuur is een 4000 jaar oude methode om gezondheid 
te bevorderen. Het is een behandelingsmethode waarbij de 
energiestroom in het lichaam in beweging wordt gezet. Als de 
energie beter stroomt en er geen blokkades meer zijn, wordt 
het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd en ver-
minderen lichamelijke en emotionele klachten. 
Veel mensen hebben door de jaren heen de weg naar de 
acupunctuurpraktijk gevonden met een diversiteit aan klach-
ten. Pijnklachten in de gewrichten en spieren kunnen goed 
met acupunctuur worden behandeld. Maar ook problemen die 
verband houden met de cyclus en zwangerschap, hoofdpijnen, 
vermoeidheidsklachten, burn-out, griep, enzovoort. 

Beide therapeuten hebben vele jaren ervaring met acupunc-
tuur en energiewerk en geven les aan collega’s in binnen-en 
buitenland. 

Vergoedingen
De behandelingen worden door de ziekenfondsen geheel of 
gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de verzekering. 

Proeflessen Taiji en Qigong
Op donderdag 11 april is er een proefles Taiji om 19.00 uur en 
een proefles Qigong om 20.00 uur.

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
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Banden Petersen is forsgoedkoper.nl met zowel
banden als totaalonderhoud van alle merken auto’s 
met behoud van fabrieksgarantie
door Jaap Ruiter 
Banden Petersen uit Nieuw-Buinen was altijd al bekend als 
het goedkoopste adres voor zowel nieuwe als gebruikte 
banden. Toen eigenaar Derk Petersen zijn succesvolle on-
derneming uit ging breiden met totaal-onderhoud voor alle 
merken auto’s en daar wederom ongekend concurrerende 
prijzen voor berekende bewees hij dat onderhoud van een 
auto echt niet zo duur hoeft te zijn als autobezitters altijd 
hebben gedacht! “Bovendien zijn we ook nog eens BOVAG-
gecertificeerd.” 

Behoud van fabrieksgarantie 
“Ik weet eigenlijk niet zo goed waar het misverstand op 
berust dat kwaliteit op het gebied van banden, APK, on-

derhoud, reparatie en aircoservice van personenauto’s en 
bedrijfswagens altijd duur moet zijn”, vraagt Derk Petersen 
zich af. “Wij nemen alle merken auto’s onder handen, ook 
de auto’s die nog onder fabrieksgarantie vallen. Veel auto-
bezitters denken dat ze tijdens de garantieperiode naar de 
dealer moeten voor onderhoud en reparatie. Dat is ook een 
misverstand, want het is wettelijk vast gelegd dat merk-
dealers daarop niet het alleenrecht hebben. Alle daarvoor 
gecertificeerde garages, zoals de onze, mogen deze werk-
zaamheden uitvoeren.” 

Vaste prijzen en dus geen verrassingen 
Voor u als autobezitter is het uiteraard zeer prettig om te 
weten dat u nooit te veel betaalt voor reparatie en onder-

houd aan uw auto. Bovendien werkt Banden 
Petersen/Forsgoedkoper.nl met vaste prijzen, 
zodat u nooit voor verrassingen komt te staan 
en dus altijd kunt vergelijken met andere 
garagebedrijven. “Nee, ik vind het daarom 
ook niet erg als autobezitters elders een prijs-
opgaaf vragen, want dat is het beste bewijs 
dat we zeer scherp geprijsd zijn”, voegt Derk 
Petersen er aan toe. “En dat is ook de reden 
dat ik forsgoedkoper.nl aan de bedrijfsnaam 
Banden Petersen heb toegevoegd. Op deze 
website kunnen mensen direct zien wat de 
kosten zijn.” 

Zoveel mogelijk handen aan de auto 
De allerlaagste prijs voor de hoogste kwaliteit. 
Dat lijkt bijna te mooi om waar te zijn. “Je 
kunt het ook omdraaien”, stelt Derk Petersen. 
“Ik denk dat autobezitters juist te veel hebben 
betaald al die jaren! Wij wilden dat aantonen 
en hebben messcherpe kostenbaten-analyses 
toegepast om zo efficiënt mogelijk te kunnen 
werken zonder allerlei poespas als directiele-
den, managers in maatpakken, klantenbalies, 
ontvangstrecepties en magazijnchefs. Wij 
hebben gekozen voor complete automa-
tisering, van telefooncentrale tot en met 
voorraadbeheer. De enige mensen die hier 
rondlopen zijn zeer goed opgeleide allround 
monteurs, die voortdurend bijgeschoold 
worden. Ik ben degene die alle werkzaam-
heden coördineert. Ja, je zou kunnen zeggen 
dat we zoveel mogelijk handen aan de auto 
hebben en zo weinig mogelijk handen aan het 
bureau!” 

www.forsgoedkoper.nl 
De werkplaats van Banden Petersen/Fors-
goedkoper.nl is uiteraard zeer goed uitgerust 
met zeer geavanceerde apparatuur om alle 
merken auto’s optimaal te kunnen bedienen 
en uit te lezen. Er zijn maar liefst 12 werkplek-
ken, waardoor het bedrijf van Derk Peter-
sen het grootste universele garagebedrijf 
van de regio is. En geloof het of niet, er zijn 
geen wachttijden! Vandaag bellen is morgen 
worden geholpen en een leenauto is altijd 
gratis beschikbaar. Daarnaast biedt Banden 
Petersen de BOVAG Mobiliteitsgarantie voor 
hulp bij pech onderweg in heel Europa. “Onze 
service is van een bijzonder hoog niveau. 
Maar verder zijn we een laagdrempelig bedrijf 
met een ongedwongen sfeer wat heel erg 
wordt gewaardeerd”, besluit Derk Petersen 
het interview. 

Banden Petersen/Forsgoedkoper.nl is geves-
tigd aan de Industrieweg 15 in Nieuw-Buinen. 
Telefoon: 0599-616423. Voor meer informatie 
en voor alle vaste prijzen kunt u kijken op 

www.forsgoedkoper.nl
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Samen het voorjaar in met Koudenburg Groen in Groen
ODOORN – Bij Koudenburg Goed in Groen wordt zeker niet stilgezeten. Het tuincentrum 
aan de Borgerderweg  22 in Odoorn heeft verbouwd en er is nu een compleet nieuwe 
winkel met woon- en tuinaccessoires: Ratjetoe. Maar dat is nog niet alles, want op 20 en 
21 april wordt het voorjaar gevierd met de Koudenburg fair in ’t Groen.

Hoewel het weer nog weinig van 
het echte voorjaar heeft laten zien, 
is er bij Koudenburg Groen in Groen 
genoeg bedrijvigheid geweest de af-
gelopen maanden. De oude kantine 
is helemaal afgebroken en er is een 
nieuwe winkel opgebouwd, genaamd 
Ratjetoe. Hier worden woon- en 
tuinaccessoires in de breedste zin 
van het woord verkocht.

“De naam zegt het al: het kan van al-
les zijn,” vertelt Robert Tuintjer. “Het 

is leuk voor mensen om er doorheen te lopen en te kijken wat we ervan gemaakt hebben. 
Wie weet zit er iets van uw gading bij! Iets leuks voor een cadeau of voor uzelf is er onge-
twijfeld te vinden. Wij vinden het een aanwinst voor het tuincentrum.”

“Onze mannen zijn weer volop in de tuinen bezig, over de gazonnetjes en door de borders. 
De tuinen worden weer verzorgd en bemest. Het is de mooiste tijd van het jaar. Overal zie 

je de Miami blauwe auto’s in de dorpen door de straten. Met de mannen van ons team 
met het Koudenburg Goed in Groen logo op de rode shirts. De gitzwarte broeken met 
het witte logo. Al vele jaren 
rotsvast op de Hondsrug aan 
het werk.”

De klanten zijn allemaal ver-
schillend maar hebben toch 
één ding gemeen:  een passie 
voor tuinen. “Passie en bele-
ving zijn de sleutelwoorden 
tot het succes van de afgelo-
pen 27 jaren. We hebben een 
geweldige klantenkring op-
gebouwd, er zijn nog klanten 
vanaf het eerste uur. En dat 
is waar het om draait. Onze 
klanten verwachten kwaliteit, 
continuïteit en flexibiliteit, ze 
houden ons scherp. Klantge-
trouw is juist in deze tijd een 
kostbaar goed!”
Koudenburg Goed in Groen 
houdt op 20 en 21 de 

Koudenburg fair in ’t Groen. Vorig jaar was het een razend 
succes volgens Robert en hij hoopt ook dit jaar weer dat 
het net zo gezellig wordt. “Het is een prachtige tijd, het 
voorjaar, waarin we allemaal weer optimaal genieten van al 
het groen dat opkomt. Het wordt een landelijk, sfeervol en 
gezellig weekend. Er zullen diverse kramen zijn met onder 
meer planten, bloemdecoraties, brocante, lekkernijen, 
cadeauartikelen, luxe zeepartikelen, sieraden, keramiek en 
mode-, woon- en kinderaccessoires. Het terrein zal er mooi 
uitzien, vol met planten en bloemen. Tijdens het bezoek aan 
ons zullen door ons prachtige assortiment al uw zintuigen 
geprikkeld worden.”

Verder zijn Bakkerij Kuipers uit Valthe, Theeschenkerij 
‘Hertogin van Betford’ van  Hotel de Stee en De Boshof uit 
Odoorn aanwezig. Zij zorgen voor de inwendige mens. Ook 
zal er beide dagen livemuziek zijn, verzorgd door The Jamb 
uit Sleen. Bovendien is er op de zaterdag een grote en in-
drukwekkende roofvogeldemonstratie, met vele roofvogels, 
van Valkerij De Valkenhof. De fair duurt beide dagen van 
10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op www.koudenburg-
groen.nl. Aanmelden als standhouder? Dat kan, via 
robert@koudenburggroen.nl. 

Wij hopen u snel en vaak te zien
maar zeker op 20 en 21 april!
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Open Activiteitendag 2013, proeven 
aan Outdoor
07 April van 11.00 tot 16.00 uur Open Activiteitendag bij Klimpark Outdoor Grolloo en Bree-
land Recreatie te Annen. 

Op 07 april wordt bij Joytime Groepsactiviteiten en Klimpark te Grolloo en Breeland Recreatie te 
Annen de jaarlijkse Open Activiteiten Dag georganiseerd. Het thema is ”Proeven aan Outdoor”. 
Op deze dag kun je gratis proeven aan de vele activiteiten die beide bedrijven te bieden hebben. 
Op beide locaties een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden met na afloop een gratis versnape-
ring in de horeca. Ook daarin hebben we het nodige te bieden. 

Bij Breeland worden een tiental korte gezinsactiviteiten aangeboden waaruit gekozen kan wor-
den. Na minimaal vijf activiteiten wordt elke deelnemer beloond met en heerlijke kop soep. Er 
kan gekozen worden uit o.a. : een GPS-opdracht, een korte survival, frisbeeputten, kanoën, step-
pen, enkele letterbox-opdrachten, rondje IJsselmeer, dansmat  enz. Tevens wordt deze dag om 
11.00 uur een nieuwe I-phone route geopend door Cathrien Posthumus. Breeland is in het kader 
van het Geopark De Hondsrug startpunt geworden van de historische wandelroute ‘De Schippers 
van het Vloonest’. Op 10 plaatsen langs de route vertelt de I-phone met woord en beeld het ver-
haal van de vroeg veenontginning. Tijdens deze route  kunnen er 10 letterboxen worden gezocht. 
Een leerzame en spannende route voor het hele gezin! Deze route kan thuis worden gedownload 
vanaf  www.annodrenthe.nu. 

Bij Joytime laten we je kennismaken met de uitbreiding van het klimpark, die vorig jaar is gerea-
liseerd. Je ontvangt een instructie en mag daarna één van de parkoersen klimmen. Ben je 13 jaar 
of ouder dan  mag je ook de spectaculaire kabelbaan van 200 meter lengte over het water doen. 
Absoluut sensationeel. Rond 11.00 zal wethouder Bert Wassink deze kabelbaan en de uitbreiding 
“officieel” openen. Hierna is deze ook open voor het publiek. 

Ook aan de niet klimmers is gedacht. Voor hen ligt een gratis kompasloop klaar. Beide doen mag 
ook! Na afloop is er een lekker hapje bij het paviljoen. 

Voor informatie:
Joytime     Breeland Recreatie
Oostereind 12    de Bulten 4
9444  XD  Grolloo    9468  TD  Annen
0592-501 655    0598-468577
www.joytime.nl    www.breelandrecreatie.nl
Erik Eefting    Piet Steenbergen
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Zaterdag 30 maart: Rock en Soul Coverband Last-Time
bij Eetcafé De Smidse in Exloo

De Rock en Soul coverband Last-Time speelt  zaterdag 30 maart bij Eetcafé De Smidse in Exloo. 
De band heeft een grote voorliefde voor rock en soul muziek en bestaat uit muziekanten die 
allen jarenlange ervaring hebben en hun sporen reeds hebben verdiend met het maken van 
diverse soorten muziek. 

Last-Time is ontstaan als een hobbyband die steeds proffesioneler te werk is gegaan. Dit mede 
doordat ieder zijn eigen ervaring uit vorige bands meenam is er sprake van een hechte groep 
met bekende namen uit de Noord-Nederlandse muziekscène. Maar een avond sixties/seventies 
slaan zij echter ook niet af, zie daarvoor de tribute acts die ze in het verleden hebben uitgevoerd 
(Ten Years After, The Doors, The Kinks). Ook in de toekomst staan er nog diverse tributes, lees 
odes, aan bands en artiesten op de planning. Last-Time is een band geschikt voor vele gelegen-
heden. 

De bandleden hebben veel ervaring opgedaan in bands zoals De Rakkers, Nameless, Burn en 
the Bartenders en Motherlovers. Het repetoire bestaat uit muziek van de jaren zestig/zeventig 
en tachtiger jaren, zoals The Kinks, Eric Clapton, Deep Purple, Queen, The Rolling Stones, The 
Beatles, Status Quo en nog veel meer.

De band Last-Time bestaat uit: Gerrie Hoff (Rythm gitaar en leadzang), Olaf (toetsen en lead 
gitaar), Harry Fuhler (lead gitaar), Ronald de Lange (drums en zang), Wilko de Groote (bas en 
zang) en de techniek ligt in de handen van de geluidsmannen Rene de Jong en Peter Kort. 

Voor meer informatie over de band Last-Time kunt u kijken op www.last-time.nl. 

De band Last-Time treedt op zaterdag 30 maart a.s. op bij Eetcafé De Smidse in Exloo, aanvang 
22.00 uur. De entree is per persoon € 5,00. 

U vindt Eetcafé De Smidse aan de Hoofdstraat 65 te Exloo. Telefoonnummer: 0591-585508 of 
kijk eens op onze site: www.eetcafedesmidse.nl. 
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‘Wij waren de eerste en tot nu toe nog steeds één van de weinige autoschade-
herstelbedrijven in Nederland die wettelijk kan aantonen dat een beschadigde 
auto volgens fabrieksspecificaties is hersteld’
door Jaap Ruiter 
Koops Autoschade uit Borger is het eerste auto-
schadeherstelbedrijf  van Nederland dat HIQURE 
gecertificeerd is. “We hebben het certificaat vorig 
jaar al gehaald omdat we al jaren volgens de 
productnorm van HIQURE werken”, zegt Albert 
Koops, die er aan toe voegt dat HIQURE in 2015 
verplicht is voor alle FOCWA-EUROgarantbedrij-
ven. “HIQURE is een soort ‘vijf  sterrenstatus’ met 
betrekking tot product, proces en veiligheid.” 

‘Bijna onbegrensd vertrouwen in ons vakmanschap’ 
Koops Autoschade is een vooruitstrevend autoschade-
herstelbedrijf  en heeft zich nooit laten verlammen door 
de crisis. “Met je hakken in het zand en niet willen of  
durven veranderen of  aanpassen is de doodsteek voor 
elk bedrijf ”, is de stelling van Albert Koops. “Toen de 
eerste berichten over een naderende crisis de kop op-
staken zijn we nog innovatiever geworden. We waren er 
nog meer op gespitst om ons meer en beter te onder-
scheiden van onze collega’s. Dat heeft geresulteerd in 
een bijna onbegrensd vertrouwen in ons vakmanschap 
van vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen.” 

‘Wat wij altijd al deden wordt in 2015 verplicht’ 
Ruim voordat HIQURE zijn intrede deed kon Koops 
Autoschade al aantonen dat beschadigde auto’s worden 
hersteld volgens fabrieksspecificaties. “Voor verzeke-
ringsmaatschappijen is dat erg belangrijk. Het is een 
garantie dat er nooit een claim op de door ons herstelde 
auto’s kan worden gelegd, dat ze niet goed hersteld 
zouden zijn, als ze in de toekomst betrokken raken 
bij ernstige ongelukken met mogelijke invaliditeit van 
bestuurders of  inzittenden als gevolg. Want dat loopt al 
snel in de tonnen”, legt Albert Koops uit. “In tegenstel-
ling tot veel andere autoschadeherstelbedrijven kun-
nen wij, op papier, wel aantonen dat bijvoorbeeld het 
laswerk, de airbags, de elektronica, het ABS-systeem, 
niet zichtbare maar wel aanwezige veiligheidssensoren 
zijn hersteld volgens de specificaties van de fabriek. Het 

borgen van kwaliteitsherstel wordt vanaf  2015 door alle 
verzekeraars verplicht gesteld.”  

‘De auto van nu lijkt niet meer op de auto van toen’ 
Auto’s worden steeds veiliger, geavanceerder, luxer, 
efficiënter en comfortabeler, maar daardoor ook steeds 
ingewikkelder vanwege de enorme hoeveelheid elektro-
nica, kreukelzones die soms opgebouwd zijn uit 50 ver-
schillende metaalsoorten om zo optimaal mogelijk een 
impact te kunnen absorberen, airbags rondom, ABS, 
sensoren die er voor zorgen dat je afstand houdt, etc, 
etc. “Kortom, de auto van nu lijkt nog wel op de auto 
van toen, maar is het niet”, vat Albert Koops samen. 
“Je kunt je misschien wel een heel klein beetje voorstel-
len over hoeveel vakmanschap een autoschadeherstel-
bedrijf  tegenwoordig moet beschikken om zo’n auto 
weer helemaal volgens de laatste fabrieksspecificaties te 
herstellen. Nou, wij zijn de eerste in Nederland die daar 
de erkenning voor heeft gekregen. En daar zijn we met 
ons team ongelooflijk trots op!” 

www.koopsautoschade.nl 
Koops Autoschade is gevestigd aan de Strengenweg 2A 
in Borger. Telefoon: 0599-236214. U kunt ook een kijkje 
nemen op www.koopsautoschade.nl.



Voorjaar!  23

Boutique La Vie Fashion & Lifestyle
Parkeren voor de deur en alle collecties van topmerken onder 1 dak. Dat is wat Boutique La 
Vie u te bieden heeft. 

Boutique la Vie opende in maart 2010 haar deuren aan de Stationsstraat in Gieten. Voorheen was het 
altijd Firstlady en Boutique 84. Maar ook wij moesten met de tijd meegaan en zijn dus verhuisd naar 
de Stationsstraat in Gieten. Hier zijn we met voorheen 2 winkels naar 1 grote winkel gegaan. Vandaar 
ook ons breed assortiment. 

Boutique La Vie heeft een grote, trouwe klantenkring, pakweg tussen de 25 en 80 jaar. Veel klanten 
komen uit Gieten, maar ook buiten het dorp weten modebewuste vrouwen onze winkel te vinden. 
Contact met de klanten is voor ons heel erg belangrijk. De klant is bij ons daarom ook echt koning. 
Wij luisteren naar de wensen van de klant en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Weke-
lijks zorgen we voor nieuwe items, door elke week naar het WFC in Amsterdam te gaan. 

Ook organiseren wij regelmatig speciale klantenevenementen, zoals modeshows, open huizen en de 
geslaagde vriendinnenavond. “We vragen een vaste klant om tussen de acht en de twaalf  vriendinnen 
mee te nemen. We maken er dan een gezellige avond van, met hapjes en drankjes. En aan het eind 
van de avond gaan ze natuurlijk niet met lege handen naar huis, maar krijgen ze van ons een leuk 
presentje. Door dit allemaal te organiseren krijgen we weer heel andere klanten in de winkel.”

Ons uitgangspunt is dat de vrouw van top tot teen gekleed de winkel kan uitgaan. En daarbij advi-
seren wij graag. Als we iemand door mooie kleding zelfvertrouwen kunnen geven, is onze dag weer 
helemaal goed. Een modieuze collectie, persoonlijke benadering en goede adviezen zorgen ervoor dat 
klanten graag weer terugkomen.

Onze Merken
Zoals we al zeiden hebben we een uitgebreid assortiment voor jong en oud. Zo is onze winkel opge-
bouwd in verschillende leeftijdscategorieën. Voor in de winkel hebben we het jongeren gedeelte en 
hoe verder je naar achteren gaat hoe meer de leeftijd oploopt. 

Onze merken zijn:
Street One – Studio Anneloes – NTS – LTB – Expresso – Helena Hart – Sandwich – Enjoy – 
Dreamstar – Mac – Angels – Gerry Weber – Gelco – Gerke 

Sfeermakers
Voor kleine woonaccessoires in landelijke sfeer kunt u sinds kort ook bij ons terecht. De schalen, 
kandelaars, fotolijsten en andere sfeermakers voor in huis zijn makkelijk om mee te nemen. Ook leuk 
om cadeau te geven! 

Bent u nieuwsgierig geworden? Twijfel dan niet en kom gerust een keertje langs. De deuren staan 
altijd voor u open.

U vindt Boutique La Vie aan de Stationsstraat 74 te Gieten. Tel.nr. 0592-261371 of  kijk op 
www.boutiquelavie.nl

Ook kunt u ons volgen via Facebook (boutiquelavie) en via Twitter (@boutiquelavie) 
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‘Ik breng wensen in vervulling’ 

door Jaap Ruiter 
‘Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf Jan Steenge’ uit Klijndijk is geen doorsnee bedrijf. De ge-
lijknamige kweker en hovenier is geen man voor een recht-toe-recht-aan tuin waarbij je soms 
het gevoel krijgt dat je je op een parkeerplaats bevindt.  

Een stukje natuur  
“Ik hou van natuurlijke tuinen, waar de planten, bomen, bloemen, heesters en hagen mooi tot 
hun recht komen en de tijd krijgen om te groeien”, vertelt Jan Steenge. “Ik ben een liefhebber 
van tuinen om in te leven, een tuin is in mijn ogen een stukje natuur dat ook een beetje zijn 
gang mag gaan. Ik help mensen met het creëren van een natuurlijk aangelegde tuin waar ze zich 
goed voelen en waar ze graag mogen zijn. Ik probeer tuinleven echt inhoud te geven en treed 
daarbij regelmatig buiten gebaande paden.” 

Passie volgen  
Jan Steenge had van kleins af aan al iets met bomen. “Daar was ik helemaal door gefascineerd. 
In 2002 besloot ik dan ook om mijn passie te gaan volgen en het roer om te gooien. Ik begon 

planten te kweken, probeerde zelf ideeën te ontwikkelen en wilde alles weten van bodemon-
derzoek, bemesting en gewasbescherming. Die informatie en het gewroet in de grond hebben 
mij veel geleerd. Deze kennis komt mij nog steeds erg goed van pas tijdens mijn hovenierswerk-
zaamheden. Als ik bij iemand in de tuin kom kan ik aan de groeiwijze zien of het te droog of te 
nat is, of dat er te veel of te weinig voeding in de grond zit of dat planten ergens geblokkeerd 
worden bij het opnemen van de voeding uit de bodem ondanks de aanwezige vruchtbare grond. 
Ik kan vrijwel direct adviseren wat er nodig is om de tuin te optimaliseren.” 

TUIN 
Zoekt u een ervaren en originele hovenier die al uw tuinwensen kan vervullen? Die met u mee 
denkt om een tuin te ontwerpen naar uw persoonlijke voorkeuren? Een niet alledaagse tuin, die 
met recht een TUIN mag worden genoemd? Een tuin dat de ruimte krijgt? Een rijk gedetailleerd 
stukje natuurschoon? Dan moet u beslist eens contact opnemen met Jan Steenge die met zijn 
‘Boomkwekerij en Hoveniersbedrijf Jan Steenge’ gevestigd is aan de Garven 24 in Klijndijk. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar: 06 1354 0134. U kunt ook een kijkje nemen op 
www.boomkwekerijsteenge.nl. 
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Adverteren in
Week in Week uit?

Bel 0599 - 61 33 36



Voorjaar!  27




	VOORJAARSKRANT_01
	VOORJAARSKRANT_02
	VOORJAARSKRANT_03
	VOORJAARSKRANT_04
	VOORJAARSKRANT_05
	VOORJAARSKRANT_06
	VOORJAARSKRANT_07
	VOORJAARSKRANT_08
	VOORJAARSKRANT_09
	VOORJAARSKRANT_10
	VOORJAARSKRANT_11
	VOORJAARSKRANT_13
	VOORJAARSKRANT_14
	VOORJAARSKRANT_15
	VOORJAARSKRANT_16
	VOORJAARSKRANT_17
	VOORJAARSKRANT_18
	VOORJAARSKRANT_19
	VOORJAARSKRANT_20
	VOORJAARSKRANT_21
	VOORJAARSKRANT_22
	VOORJAARSKRANT_23
	VOORJAARSKRANT_24
	VOORJAARSKRANT_25
	VOORJAARSKRANT_26
	VOORJAARSKRANT_27
	VOORJAARSKRANT_28



