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Voor je ligt de allernieuwste Health & Lifestyle 

Gezondheidsbijlage! We weten het allemaal: 

januari is dé maand om je gezondheid eens 

onder de loep te nemen. Wil je nu eindelijk 

eens voor goed afrekenen met die overtollige kilo’s? 

Ben je van plan om meer te bewegen maar kwam het 

er tot dusver nooit van? Of wil je juist gezonder eten 

maar weet je niet zo goed hoe je dat aan moet 

pakken? In deze special vertellen lokale 

ondernemers wat zij aanbieden om jouw 

lifestyle gezonder te maken!
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Zoek je een zorgappartement 
bij jou in de buurt? 
Een warm huis met gezellige 
huisgenoten, een eigen plek waar 
je je thuis voelt en jezelf kunt zijn.

Zoek je werk met 
ondersteuning?
Met plezier werken, je nuttig 
voelen en andere mensen 
ontmoeten.

Het is allemaal mogelijk bij  
De Zijlen. Neem contact met ons 
op (0594) 850 552 of kijk op 
www.dezijlen.nl

Een eigen plek bij De Zijlen

Met zorg in de samenleving
De Zijlen ondersteunt in de stad en provincie 

Groningen zo’n twaalfhonderd mensen bij wonen, 

werk of dagbesteding. Sommige mensen wonen 

zelfstandig. Zij hebben aan een paar uur hulp per 

week genoeg. Anderen worden 24 uur per dag 

verzorgd. Daar tussenin varieert de begeleiding. 

Het gaat om mensen met een verstandelijke 

beperking. De mensen van De Zijlen helpen het leven 

vormgeven, waarbij de cliënt zoveel mogelijk zelf de 

regie in handen heeft. Dat doen we zorgvuldig. Ons 

motto is niet voor niets: ‘Met zorg in de samenleving’. 

Kijk voor meer informatie op www.dezijlen.nl.
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Herestraat 44, 9843 AL Grijpskerk, Tel: 0594-212548

Gaperde

Speelgoed . Pasfoto's . Fotowerk

Lekker in je vel

tot op het bot
gezond

De nieuwe 
look van 
jouw drogist
Feestelijke opening
donderdag 9 januari 2020 

OPENINGS
  KORTING*

25%

Maar aan de aandacht voor onze klanten is niets veranderd. We hebben een nieuwe look, maar nog 
steeds dezelfde gezichten, deskundig advies en kwaliteitsproducten. We helpen je graag met 
persoonlijk advies en antwoord op al je vragen. Kom naar onze feestelijke opening en profi teer van 
25% korting op bijna alles. Daarnaast verwennen wij de eerste 100 klanten met een gratis gevulde 
goodiebag!*

Je D.I.O. drogist heet voortaan DA

DA Drogisterij de Gaper, Herestraat 44, 9843 AL Grijpskerk, 0594 - 21 25 48 * 
 G

ra
tis

 g
oo

di
eb

ag
 b

ij 
m

in
im

al
e 

be
st

ed
in

g 
va

n 
15

 e
ur

o 
O

P=
O

P.
 D

e 
ko

rt
in

g 
is 

ge
ld

ig
 v

an
 d

on
de

rd
ag

 9
 ja

nu
ar

i t
/m

 z
at

er
da

g 
11

 ja
nu

ar
i 2

02
0.

 
Vr

aa
g 

na
ar

 d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

 in
 d

e 
w

in
ke

l.

Stationsweg 1 | 9866 AG Lutjegast | Tel :0594 - 613 087 
Email:zorgboerderijboyemaheerd@gmail.com 
www.zorgboerderijboyemaheerd.nl

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding,
kom dan gerust eens langs om te kijken

Luisteren naar jezelf
is net zo belangrijk
als luisteren naar

anderen.

• Shiatsu Namikoshi
• Klassieke Massage
• Segmentale Massage
• Voetreflexzone Therapie
• Chinflex®

Luisteren naar jezelf
is net zo belangrijk
als luisteren naar

anderen.

• Shiatsu Namikoshi
• Klassieke Massage
• Segmentale Massage
• Voetreflexzone Therapie
• Chinflex®

www.shiatsugrootegast.nl

• Shiatsu Namikoshi

• Klassieke Massage

• Segmentale Massage

• Voetrefl exzone Therapie

• Chinfl ex®

Zilverschoon 6 - Grootegast
0594 - 61 35 08 / 06 - 25 07 74 76
shiatsupraktijkgrootegast@gmail.com

Jannie
Cruiming - Bolhuis

Soms heb je het zicht niet meer

op het “Wijde Land” dat voor je ligt.                                                             

Ik wil graag met je oplopen en je helpen 

het leven met beide handen aan te pakken 

om (weer) met volle teugen te kunnen genieten.

Voel je je moe en gestrest, angstig of somber, blijft het verleden je 
achtervolgen of kom je maar niet in balans. Wil je schoonschip 
maken met jezelf, anderen of met God? Ik wil heel graag met jou op 
zoek naar rust, richting en vertrouwen. Terug naar de Bron. Want jij 
bent uniek en waardevol!

Wat kan ik voor jou betekenen?

Heb je een hulpvraag of zoek je iemand die met jou een tijdje wil 
oplopen? Wil je je laten inspireren of zoek je gewoon iemand die 
naar jou wil luisteren?

Samen met jou wil ik stappen zetten zodat jij in balans en in je 
kracht komt te staan. Wil je het proberen?
Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken of het klikt en wat het 
beste past bij jouw vraag!

Harriët Hordijk
Coach voor (christen) vrouwen
Niehoofsterweg 27
Oldehove 
Tel.: 06 -13 616 064
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GROOTEGAST – Op 4 april van 
dit jaar vindt de vijfde editie van 
de LEGiO-run plaats in Groote-
gast. Het leukste én gezelligste 
hardloopevenement met Lego 
als thema en dat hier gewoon in 
ons eigen Westerkwartier! Net 
als voorgaande jaren staan er op 
4 april weer honderden, en mis-
schien wel duizend, deelnemers 
aan de start. Uit heel het land 
komen belangstellenden naar 
Grootegast om de sfeer te proeven 
van de LEGiO-run. Een evenement 
om elk jaar weer reikhalzend naar 
uit te kijken. De organisatie van 
het hardloopevent is inmiddels 
alweer druk bezig met de voorbe-
reidingen. Met het bestuur van de 
LEGiO-run blikken we alvast voor-
uit op de vijfde editie. 

In 2016 vond de allereerste LEGiO-
run plaats in Grootegast. Een spor-
tevenement dat in eerste instantie 
moest dienen als grote verbinder. 
En dat is zeker gelukt. “We wilden 
niet alleen een hardloopwedstrijd 
houden, maar ook vele activiteiten 
erom heen organiseren”, vertelt 
Frony Babois van de LEGiO-run. 
“We zijn met z’n vieren in de orga-
nisatie begonnen en in het begin 
hebben wij er slapeloze nachten 
van gehad. Achteraf was dat ner-
gens voor nodig, want alles liep 
uitstekend”. In de jaren die volg-
den ontwikkelde het evenement 
zich steeds verder. Zo deden er 
elk jaar meer deelnemers mee en 
bovendien werden er ook jaarlijks 
de nodige veranderingen en ver-
nieuwingen doorgevoerd. “En nu 
zijn we alweer toe aan de vijfde 
editie”, gaat Babois verder. “Een 
mooie mijlpaal”. En hoewel de 
LEGiO-run elk jaar vernieuwend 
is, zijn er voor het lustrum weinig 
veranderingen doorgevoerd. “Dat 
komt vooral omdat we onszelf de 
afgelopen jaren goed hebben ont-
wikkeld”, vertelt Anja Buist (be-

stuurslid). “Vorig jaar liep alles op 
rolletjes en we hebben daarom nu 
geen redenen om wijzigingen door 
te voeren”.

De inschrijving voor de LEGiO-
run is inmiddels alweer geopend 
en het bestuur hoopt ook dit jaar 
weer meer deelnemers te krijgen 
dan de voorgaande edities. En dat 
ziet er momenteel goed uit! “Ons 
doel is om dit jaar weer meer deel-
nemer aan de start te krijgen ten 
opzichte van vorig jaar”, laat het 
bestuur weten. “Op dit moment 
hebben we 10% meer inschrijvin-
gen dan vorig jaar rond deze tijd. 
Vorig jaar zijn we geëindigd op 840 
lopers, dus wie weet halen we dit 
jaar de 1000 lopers wel. Het zou 
een hele mooie bekroning zijn in 
dit jubileum jaar”. Deelnemers 
kunnen zich inschrijven voor de 5 
en 10 kilometer en de Funrun (1 ki-
lometer). Die laatste loop is vooral 
bedoeld voor kinderen (t/m 9 jaar) 
en senioren, als opstap naar de 5 
of 10 kilometer. De Funrun start 
om 13.00 uur, de 10 kilometer om 
13.45 en de 5 kilometer om 15.30 
uur. “De tijd tussen de afstanden 
is onder andere bedoeld, zodat 
ouders met kinderen de korte af-
stand kunnen lopen en later zelf 
een langere afstand kunnen vol-
brengen”, gaan de bestuursleden 
verder. “Maar daarnaast is het ook 

om ervoor te zorgen dat er die dag 
wat reuring is in het dorp. Tijdens 
de LEGiO-run zijn er namelijk di-
verse activiteiten te beleven”. Zo is 
het Marktplein in Grootegast inge-
richt met verschillende kraampjes 
en staat er een grote vrachtwagen 
trailer waar diverse optredens 
plaatsvinden. Ook kunnen deelne-
mers op het plein terecht voor de 
EHBO en fysio. 

Vanuit het hele land komen be-
langstellenden op 4 april naar 
Grootegast om deel te nemen 
aan de LEGiO-run. En niet alleen 
uit Nederland, want inmiddels is 
er zelfs een inschrijving binnen 
uit Polen. “Het is vooral de sfeer 
wat mensen trekt”, vertelt Babois. 
“Het evenement heeft een echt 
Leg(i)o karakter. Op de route van 
het hardloopevent is er op diverse 
plekken muzikaal vermaak en ook 
de aankleding is in legostijl. Om-
dat we dit jaar ons lustrum vieren, 
hebben we daar deze editie nog 
iets extra mee uitgepakt. Daar-
naast is het ook een kwalitatief 
goedgeorganiseerde wedstrijd”. 
Iedereen die de LEGiO-run weet 
te volbrengen, krijgt na afloop een 
prachtige medaille van het hard-
loopevent. Iets waar alle deelne-
mers jaarlijks ook veel waarde aan 
hechten. “Het plezier dat we jaar-
lijks bij de deelnemers zien, doet 

ons ontzettend goed”, laat Buist 
weten. “Er is zoveel enthousiasme 
bij iedereen die bij het evenement 
is betrokken. Dat blijft heel mooi 
om te zien. Daar doe je het uitein-
delijk ook voor”. 

Binnen de organisatie van de LE-
GiO-run is er het afgelopen jaar 
het nodige veranderd. Zo is Jenny 
Bolt gestopt als bestuurslid en 
heeft Esther Jagersma een stapje 
terug gedaan en beheert zij nu al-
leen nog de nieuwe website. Ge-
lukkig is er ook vernieuwing in het 
bestuur met Tjeerd Dirk Huizenga 
en Herman van der Donk  “We 
hebben elk jaar mee gedaan aan 
het evenement en dat beviel al-
tijd ontzettend goed. We willen nu 

graag een bijdrage leveren aan de 
organisatie en vinden het fantas-
tisch om dit jaar in het bestuur te 
zitten van de LEGiO-run”, aldus de 
kersverse bestuursleden. 

Voorinschrijven voor de LEGiO-run 
is ook nog steeds mogelijk via www.
legiorun.nl. Dit kan tot 12 maart 
12.00 uur. Deelnamekosten voor 
de 5 en 10 kilometer bedragen €9,-
. Lopers voor de Funrun betalen 
€3,-. Inschrijven op de dag zelf is 
ook mogelijk, tot minimaal dertig 
minuten voor het begin van de des-
betreffende afstand. Lopers voor 
de 5 en 10 kilometer betalen dan 
€11,-. Deelnemers voor de Fun-
run €4,-. “We kijken weer uit naar 
een fantastische dag, waar plezier, 
gezelligheid en sportiviteit samen 
komen. Samen laten we weer zien 
hoe leuk Grootegast is”, aldus het 
bestuur. 

Belangstellenden die willen hel-
pen in de organisatie van de 
LEGiO-run, denk aan helpen bij 
inschrijven, optreden, bemannen 
waterpost of eventueel in het be-
stuur, kunnen zich aanmelden via 
info@legiorun.nl. 
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Voorbereidingen vijfde LEGiO-run in volle gang 

“Mensen een fantastische dag bezorgen. Daar doe je het uiteindelijk voor” 

graag een bijdrage leveren aan de 
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Elastische Kousen via Helfrich 
Compressiezorg snel èn voordeliger!
Surhuisterveen-Drachten – Helfrich Compressiezorg uit Surhuisterveen en Drachten levert 
onder andere elastische kousen. “Dat doen we snel en ook voordeliger voor u als gebrui-
ker”, zegt compressietherapeut Klaas Helfrich. Kousen gaan doorgaans ruim een jaar mee. 
Door het dragen ontstaat slijtage en geven ze na verloop van tijd niet meer de juiste druk. 
Zorgverzekeraars vergoeden om die reden eens per 12 of 14 maanden nieuwe elastische 
kousen. Helfrich Compressiezorg voegt daar een leuk nieuwtje aan toe.

Mensen die in januari of februari recht hebben op nieuwe kousen, maar daarnaast niet direct 
andere zorgkosten hebben, twijfelen wel eens of ze de kousen dan wel zo vroeg in het jaar 
zullen bestellen omdat ze dan het eigen risico direct zouden aanspreken. Om te voorkomen 
dat mensen te lang met ‘verouderde kousen’ doorlopen, biedt Helfrich Compressiezorg nu 
de mogelijkheid om wel de kousen in januari of februari te leveren, maar de declaratie bij de 
zorgverzekeraar met 3 tot 6 maanden uit te stellen. “We begrijpen heel goed dat mensen 
niet zitten te wachten om direct in januari een groot gedeelte van het eigen risico al te ge-
bruiken, daarom bieden wij deze mogelijkheid graag”, aldus Klaas Helfrich.

Dat het aanschaff en van kousen via Helfrich Compressiezorg voordeliger is dan via het 
ziekenhuis heeft een reden. Bij Helfrich betaalt u (of uw zorgverzekering) voor de kousen, 
maar niet voor het consult dat een dermatoloog in het ziekenhuis wel in rekening brengt. 
“Wij hanteren het kousentarief van uw zorgverzekeraar en enkel dat bedrag gaat van uw 
eigen risico af.”

Naast elastische kousen kunt u bij Helfrich Compressiezorg ook terecht voor hulpmiddelen 
en klittenbandzwachtelsystemen die meer zelfredzaamheid geven dan traditionele zwach-
tels. De hulpmiddelen om elastische kousen aan- en uit te trekken zijn er in verschillende 
uitvoeringen, zoals de Doff  ’n Donner, Steve, Handylegs, Dressbuddy, Orthomate of het 
Aantrekpitsool en het Uittrekpistool. Wanneer minimaal één zorgmoment voorkomen of be-
spaard wordt, worden de hulpmiddelen vergoed door de zorgverzekering. Ook hierbij kan 
de betaling van eigen risico door Helfrich Compressiezorg worden uitgesteld.

De compressietherapeuten geven tevens advies over het geschikte hulpmiddel en begelei-
den u bij  het oefenen hiermee.

Helfrich Compressiezorg zit in Surhuisterveen op De Kolk 16 (Drogisterij Helfrich) en in 
Drachten op De Splitting 7. Mensen in de wijde omgeving rondom Surhuisterveen, Drach-
ten en in het westerkwartier die geen mogelijkheid hebben om op de aanmeetlocaties te ko-
men, worden aan huis bezocht door een van de vier beschikbare compressietherapeuten. 
Een afspraak is snel gemaakt en in de regel binnen 2 tot 3 dagen mogelijk.

Voor meer informatie kunt u dagelijks bellen met 0512-745151 of kijken op 
www.helfrichcompressiezorg.nl. 

Oticon Opn S – maakt het bewezen
makkelijker voor de hersenen.
Hoor beter, onthoud meer, met minder inspanning.

BRILWEG 3, 9801 GC ZUIDHORN TEL: 0594 - 500 959
WWW.HOORCENTRUMWESTERKWARTIER.NL

jblijvend met ons praten.
ngbare toestellen, leveren wij
onzichtbare in-het-oortjes,
met beengeleiding en wij zijn
het Noorden- leverancier van
eraden.

Het hoortoestel dat u een hele
dag energie geeft. Elke dag

De prestaties van de lithium-ionbatterij variëren afhankelijk van het gehoorverlies, levensstijl en streaminggedrag.

Oticon Opn S is het hoortoestel dat u de 360° geluidservaring geeft.
Dit baanbrekende hoortoestel is verkrijgbaar als een oplaadbare uitvoering.
Plaats de hoortoestellen gewoon drie uur in de oplader en u heeft energie
voor de hele dag. Het is gemakkelijk, praktisch en eenvoudig in gebruik.

Doe een gratis hoortest. Bel 0594-500959
of bezoek www.hoorcentrumwesterkwartier.nl

Maak kennis met de nieuwe oplaadbare Oticon Opn S™

praktijk voor fysiotherapie

Aduard  |  Ezinge  |  Oldehove  |  fysioplus-aduard.nl  |  (050) 403 14 84 

Samenwerken aan beter worden!

Bij FysioPlus-Aduard werken we 
samen met u aan het oplossen 
of verminderen van lichamelijke 
klachten met fysio- en oedeem-
therapie. Ook bieden we �tness-
programma’s.

We behandelen in Aduard, 
Ezinge en Oldehove.

Vanaf 1 januari is FysioPlus-Aduard 
een maatschap van Harm Leerink 
en Jan Pegels. Samen met de overige
teamleden Carolien van der Tuin 
en Linda van Olm blijven we 
deskundige begeleiding bieden. 

Meer weten? 
Bel ons eens: (050) 403 14 84 
of bezoek www.fysioplus-aduard.nl

FysioPlus-Aduard is een 
maatschap van Harm 
Leerink en Jan Pegels. 
Samen met de overige 
teamleden Carolien van der 
Tuin, Bart Eggink en Linda 
van Olm blijven we deskun-
dige begeleiding bieden.
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Aduard  |  Ezinge  |  Oldehove  |  fysioplus-aduard.nl  |  (050) 403 14 84 
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OPENDE – Op 1 februari is het groot feest bij Kapsalon 
Kreatief Opende. Om 10.30 uur opent het team van Kre-
atief, samen met burgemeester Ard van der Tuuk, de 
nieuwe schoonheidssalon en zonnestudio. De nieuwe 
schoonheidssalon zit aan het bestaande pand van Kre-
atief vast. “Het is fantastisch om deze vernieuwing te 
mogen introduceren in Opende”, laat eigenaresse Jean-
nette Gjaltema, weten. “De medewerkers van Kreatief 
staan te trappelen om het iedereen ontzettend naar de 
zin te maken”. 

De dochter van Jeannette, Daniëlle Gjaltema, neemt de 
werkzaamheden in de beautysalon voor haar rekening. 
Klanten kunnen bij DG Beauty Salon terecht voor een 
mooie vorm van huidverbetering. “Daniëlle werkt met 
Geneo en helpt onder andere acne bestrijden”, laat Jean-
nette weten. “De schoonheidssalon is hiermee iets spe-
cialer dan een gewone schoonheidssalon”. Daniëlle blijft, 
naast haar werkzaamheden in de schoonheidssalon, ook 
nog gewoon kapster. “Het wordt nu een combibaan. Op 
dinsdag en zaterdag is ze nog in de kapsalon aan het werk 
en op woensdag, donderdag en vrijdag staat ze in de beau-
tysalon”, aldus Jeannette. 

Naast de toevoeging van de schoonheidssalon bij Kreatief, 
is het gehele pand in Opende volledig gerestyled. “Naast 
de schoonheidssalon hebben we nu ook een zonnestudio”, 
vertelt de eigenaresse. “We willen toewerken naar een 
volledig wellness idee, waar klanten terecht kunnen voor 
hun haar, make-up, schoonheid en zonnekleurtje. Het is 
heel bijzonder dat we dat hier in Opende onder één dak 
hebben”. De verbouwing van het pand van Kreatief heeft 
enkele weken geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Op 
1 februari is een ieder tussen 10.30 en 14.30 uur welkom 
om het vernieuwde pand te bekijken. “Ik ben ontzettend 
trots op ons hele team dat we dit met z’n allen voor elkaar 
hebben gekregen. We hebben er allemaal heel veel zin in 
en kijken er naar uit om een hoop mensen te mogen ver-
welkomen”, aldus Jeannette. 

Nieuwsgierig naar de nieuwe salon? Neem een kijkje bij 
KREATIEF Kapsalon, Beauty, Sun aan de Provincialeweg 
64 in Opende. Telefoon: 0594-559995. E-mail: info@kapsa-
lonkreatief.nl. Info: www.kapsalonkreatief.nl. 

KREATIEF - Kapsalon, Beauty, Sun 

Kapsalon Kreatief 
opent schoonheidssalon 
en zonnestudio

Kwartet met oorkondes 
voor audicien uit Zuidhorn 
ZUIDHORN – Audicien Wilgis Schoffelmeijer, eigenaar van 
Hoorcentrum Westerkwartier in Zuidhorn, sloot het jaar 
2019 succesvol af met haar vierde oorkonde in het kader 
van de wedstrijd ‘Audicien van het Jaar’. In 2016 en 2018 
won zij de hoofdprijs, namelijk de felbegeerde landelijke 
titel “Audicien van het Jaar”. In 2015 en 2019 ontving zij een 
juryprijs in dezelfde wedstrijd. Hiermee is Wilgis de enige 
audicien in Nederland met vier van deze prijzen. 

De wedstrijd Audiologist of the Year wordt jaarlijks georga-
niseerd door Rayovac, een toonaangevende fabrikant van 
hoortoestelbatterijen, in samenwerking met Audio Infos, 
een toonaangevende internationale publicatie voor de au-
diologie-industrie, de European Hearing Instrument Manu-
facturers Association (EHIMA) en de European Federation of 
Hard of Hearing People (EFHOH). Wilgis vertelt: “Het voelt 
goed om deze erkenning te krijgen voor je werk, maar het 
mooiste is de reactie van een tevreden klant wiens leven ik in 
positieve zin heb kunnen veranderen. Probeer je eens voor te 
stellen dat je tijdens een familiediner je familie hoort praten 
en lachen, maar geen idee hebt waar het over gaat. Je lacht 
en knikt wat mee, zegt op goed geluk ja of nee. Wat voel je 
je dan buitengesloten. Vaak gaat er een wereld voor mensen 
open als je hen uit dat isolement haalt. Onze slogan is niet 
voor niets ‘U hoort bij ons!’”. 

Zij vervolgt: “Uit wetenschappelijk onderzoek van geriater 
dr. Kees Kalisvaart is gebleken dat gehoorverlies de mentale 
achteruitgang versnelt en er is een verband gelegd tussen 
gehoorverlies en dementie. Reden genoeg om vanaf je 50e 
niet alleen je ogen, maar ook je gehoor regelmatig te laten 
checken. Kalisvaart stelt dat de kans op dementie met 33% 
vermindert als je tijdig de stap zet naar een zo optimaal mo-
gelijke hooroplossing. Dat lijkt me toch de moeite waard.”

Tot slot vertelt Wilgis: “Geluidsverrijking met hoortoestellen 
kan ook verlichting geven bij mensen met tinnitusklachten.  
Wij hebben hier veel mee te maken in onze praktijk.
Ook een klein gehoorverlies kan mentaal al heel vermoeiend 
zijn, vooral in lastige luistersituaties. Je kunt dan baat heb-
ben bij extra versterking, juist omdat de modernste hoortoe-
stellen tegenwoordig zo’n goede lawaaionderdrukking en 
richtinggevoeligheid hebben. In ons zogeheten “Luisterrijk”, 
de recent ingerichte geluidsbelevingsruimte, laten wij men-
sen vrijblijvend ervaren wat een goede hooroplossing voor 
hen kan betekenen. 

GROOTEGAST – Tien jaar geleden 
startte Jannie Cruiming een prak-
tijk voor Shiatsu in Grootegast. Een 
massagevorm die het zelfhelende 
vermogen van het lichaam helpt te 
herstellen. Shiatsu wordt preven-
tief ingezet. 

Veel voorkomende klachten die Jan-
nie behandeld zijn nek/schouders en 
rugpijn, ischias, frozen shoulder en 
burn-out en/of stress gerelateerd. In 
haar praktijk in Grootegast, gekop-
peld aan het woonhuis, behandelt 
Jannie met liefde en passie.

“Met het opzetten van mijn Shiatsu 
praktijk tien jaar geleden, waaraan 
vooraf ik een 5-jarige studie heb 
gedaan, heb ik echt mijn passie ge-
volgd”, vertelt Jannie. Door de jaren 
heen heb ik mij ook ontwikkeld door 
verschillende bij/nascholingen. 

Door de ontwikkelingen die Jan-
nie meemaakte, startte ze in 2010 
haar eigen praktijk in Grootegast, 
waar ze cliënten tussen de 18 en 90 
jaar behandelt. “Vier dagen en twee 
avonden per week doe ik er alles aan 
om de cliënten te helpen”, aldus de 
specialiste. De praktijk aan de Zil-
verschoon 6 in Grootegast is dan wel 
aan het woonhuis vast, toch merkt 
men daar weinig van. De praktijk is 
namelijk op zeer professionele wijze 
ingericht. 

Per type klacht en persoon kijkt de 
specialiste welke vorm van behan-
delingen het beste bij de cliënt past. 
Door de verschillende technieken, 
maar vooral door Shiatsu, wordt het 

vertrouwen in het lichaam vergroot. 
Daardoor kan en gaat het lichaam 
zichzelf weer herstellen. “Ik heb cli-
enten die bijvoorbeeld tien-vijftien 
jaar met klachten lopen voordat ze 
bij mij komen” laat Jannie weten. “Ze 
ontvangen bij mij regelmatig een be-
handeling (waarvan de eerste weken 
frequent). Dan reset je het spierge-
heugen als het ware. Het grootste 
geheugen is namelijk het spierge-
heugen. Als door de jaren heen iets 
niet verwerkt is en is gestapeld, dan 
ontwikkelt het lichaam klachten zo-
als bovengenoemd”. 

Shiatsu werkt preventief, verzach-
tend en herstellend.  

2020 is Jannie haar jaar en ze denkt 
in het voorjaar aan een open huis, 
waarbij men kan binnenlopen, vra-
gen kan stellen en een kijkje kan ne-
men onder het genot van een hapje 
en drankje.

Shiatsu Praktijk Grootegast, Zilver-
schoon 6 Grootegast. Telefoon: 0594-
613508. E-mail: Shiatsupraktijkgroo-
tegast@gmail.com. Info: http://www.
shiatsugrootegast.nl/

Shiatsu Praktijk Grootegast 

Shiatsu Praktijk Grootegast viert 10-jarig jubileum 
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ADUARD – Afgelopen maandag 
is Jenze Kingma, eigenaar van 
Hotel Restaurant Aduard, naar 
de Weissensee vertrokken, waar 
hij ruim een week lang de voe-
ding van schaatsers verzorgt. 
Op de Weissensee vinden vanaf 
21 tot en met 31 januari diverse 
schaatswedstrijden plaats, zo-
als onder andere de Alterna-
tieve Elfstedentocht Weissensee 
en KPN Grand Prix 1 en 2. Grote 
marathonschaatsers als Ronald 
Haasjes en Ronald Kruijer doen 
hier aan mee. Kingma verzorgt 
op de Weissensee de voeding 
voor Schaatsteam Bouwselect. 
“Werkelijk fantastisch om dit jaar 
weer mee te gaan met het team”, 
laat Kingma weten. “Hotel Res-
taurant Aduard is al jarenlang 
sponsor en zeven jaar geleden 
ben ik voor het eerst mee ge-
weest als kok. Ontzettend gaaf 
om hierbij betrokken te zijn!”. 

De Alternatieve Elfstedentocht 
Weissensee in Oostenrijk is het 
grootste jaarlijkse schaatsevene-
ment op natuurijs. Het evenement 
vindt altijd plaats in de laatste 
weken van januari of begin febru-
ari en trekt ruim 4000 schaats-
liefhebbers naar Oosterrijk. Het 
programma van elf dagen bestaat 
uit onderdelen voor toer- en wed-
strijdschaatsers. “Het team van 
Bouwselect doet al jarenlang mee 
aan het schaatsevent”, vertelt 
Kingma. “Het team heeft verschil-
lende namen gekend. Zo is het 
begonnen onder JB Besturings-
techniek en vervolgens verder ge-
gaan als Selectec en Man&Mach. 
Inmiddels is de naam van Bouw-
select alweer drie jaar aan het 
schaatsteam verbonden, met 
Sipke Meindertsma als directeur/
eigenaar”. 

Op de Weissensee doet het team 
van Bouwselect mee aan de ver-
schillende schaatswedstrijden. 
Hier moet natuurlijk van alles voor 

geregeld worden, zodat de schaat-
sers een echte topprestatie kun-
nen leveren. Eén van deze zaken 
is de voeding. “En daarvoor ga ik 
mee”, glimlacht Kingma. “Samen 
met de ploegleider en verzorgers 
heb ik een schema gemaakt, die 
gebaseerd is op de te rijden wed-
strijden. De voeding moet name-
lijk aansluiten op de energie die 
de schaatsers dagelijks moeten 
leveren”. Als er bijvoorbeeld een 
lange wedstrijd gereden moet 
worden, staat Kingma om 03.00 
uur in de nacht op om pannenkoe-
ken te bakken. Deze neemt hij dan 
mee naar het ijs, waar hij met een 
kraampje van Hotel Aduard staat. 
“Eén keer in de tien of twintig ki-
lometer komen de schaatsers hier 
langs en krijgen ze tasjes om de 
schouder”, gaat Kingma verder. 
“In zo’n tasje zit dan onder an-
dere een pannenkoek, maar ook 
een sportdrankje en andere voe-
dingssupplementen. Je moet je 
voorstellen dat de schaatsers er 
met een noodgang aan komen rij-

den en die tasjes ontzettend snel 
om hun schouder moet worden 
gehangen. Dat is een indrukwek-
kend gezicht”. 

Kingma is niet alleen naar Oos-
tenrijk vertrokken om te koken. 
De Aduarder heeft ook een ca-
mera en selfiestick meegeno-
men, waarmee hij zoveel moge-
lijk video’s probeert te maken. 
“Ik hoop een hele boel beelden 
te gaan schieten over hoe het 
er achter de schermen aan toe 
gaat”, vertelt Kingma. “Tijdens 
de wedstrijden zelf mag ik niet 
filmen, maar achter de scher-
men wel”. De beelden van King-
ma zijn op het YouTube-kanaal 
en de Facebookpagina van Hotel 
Restaurant Aduard te vinden. 
Kingma is niet de enige die op de 
Weissensee gaat vloggen. Ook 
Kevin Hoekstra, schaatser uit het 
Bouwselect Schaatsteam, geeft 
de ‘thuisblijvers’ een kijkje ach-
ter de schermen door middel van 
verschillende video’s. 

Nog even weer terug naar het 
schaatsen. Want een marathon op 
natuurijs, dat is natuurlijk niet niks. 
“Ik vind het ook ontzettend gaaf dat 
ik mee mag”, laat Kingma weten. 
“Tien jaar geleden kwamen een 
aantal mannen hier bij Hotel Res-
taurant Aduard binnengelopen, die 
bij mij in de klas hebben gezeten. 
Ze vertelden over de schaatsploeg, 
die hier uit het gebied komt. Een 
lokale ploeg dus en daar vonden de 
mannen de streekproducten, die 
wij hier in het restaurant serveren, 
wel bij passen”. En sindsdien is 
Hotel Restaurant Aduard niet meer 
weg te denken bij het schaatsteam. 
Met een budget van €70.000,- doet 
de ploeg het altijd uitstekend op 
de Weissensee. “We presteren ei-
genlijk net zo goed als een ploeg 
met een budget van €700.000,-“, 
gaat Kingma verder. “Jaren gele-
den waren we echt nog een kleine 
club, maar inmiddels behoren we 
tot de echte top. Je kunt het een 
beetje vergelijken met Real Madrid 
en Ajax. Een ‘David tegen Goliath’ 

strijd. Fantastisch om te zien dat 
we ons kunnen meten met de ech-
te, grote toppers”. 

Koken en vloggen, dat zijn de twee 
voornaamste taken van Kingma in 
Oostenrijk. Duidelijk is dat de Adu-
arder ontzettend gaat genieten op 
de Weissensee. “Het is super om 
mee te maken”, glundert Kingma. 
“Het mooiste van op het ijs staan is 
dat je met z’n allen één grote familie 
bent. Met elkaar probeer je er iets 
prachtigs van te maken. Het sfeer-
tje is werkelijk fantastisch”. Kingma 
is inmiddels vertrokken naar Oos-
tenrijk, maar of er geschaatst kan 
worden, dat is nog niet helemaal 
duidelijk. “Het ijs moet alle dagen 
dik genoeg zijn”, gaat hij verder. 
“Een aantal jaren geleden hebben 
we wel eens gehad dat we een paar 
dagen niet hebben gereden. Of er 
gereden kan worden, horen we pas 
op het allerlaatste moment. Vijf 
jaar geleden zijn we in Oostenrijk 
volledig ingesneeuwd. Op de dag 
van de marathon werd het weer 
slechter en slechter. Toen werd 
’s avonds laat besloten dat er niet 
gereden kon worden en stapten we 
een dag later weer in de auto naar 
Nederland”. 

Of er gereden wordt of niet, King-
ma vermaakt zich wel. Zo moet hij 
’s ochtends sowieso vroeg uit bed 
om broden te bakken. “De mannen 
moeten natuurlijk ook ontbijten”, 
vertelt de kok. “Het is ook mijn taak 
om dit te verzorgen. Ik heb van al-
les mee vanuit Nederland dat ik in 
Oostenrijk gebruik. Zo heb ik het 
vlees van onze eigen boerderij in 
de bus, verse broden en natuur-
lijk een hoop kookgerei. Zo komen 
we de tien dagen wel door”. Op 30 
januari keert Kingma weer terug 
naar Aduard. Mensen die de vlogs 
van de Aduarder willen bekijken, 
kunnen de sociale mediakanalen 
van Hotel Restaurant Aduard raad-
plegen. Een uniek kijkje achter de 
schermen op de Weissensee! 

Jenze Kingma als kok naar Weissensee voor Elfstedentocht 

“De voeding moet aansluiten op de energie die de schaatsers moeten leveren”  

OLDEHOVE – Onlangs heeft Har-
riët Hordijk een splinternieuwe 
coachpraktijk voor vrouwen 
opgericht in Oldehove. In haar 
praktijk, met de naam Het Wijde 
Land, helpt Harriët vrouwen die 
in hun leven zijn vastgelopen, 
door bijvoorbeeld een burn-out 
of depressie. “Ik ga met hen in 
gesprek en kijk naar wat de on-
derliggende trigger kan zijn van 
de situatie. Samen met de cli-
ent en met God, zet ik de vrouw 
(weer) in haar kracht”, vertelt 
Harriët. “We gaan kijken naar de 
ambities van de cliënt en waar 
zij naar toe wil. Dit is zeker geen 
gemakkelijke opgave. Het is echt 
van pijn naar passie”. 

Harriët heeft twaalf jaar lang ge-
werkt als schoonheidsspecialiste 
voordat ze begon aan haar job als 
coach voor vrouwen. Tijdens haar 
baan als schoonheidsspecialiste 

kwam zij onbewust al in aanra-
king met de werkzaamheden die 
ze momenteel ook uitvoert. “Tij-
dens behandelingen vertelden 
vrouwen vaak al de nodige ver-
halen”, legt Harriët uit. “Ik was 
dus onbewust al aan het coachen. 
Vrouwen voelen zich op hun ge-

mak bij mij. Waar ik eerst aan de 
buitenkant van vrouwen werkte, 
ben ik nu bezig met de schoon-
heid van binnen”. 

Vrouwen kunnen bij Harriët te-
recht voor verschillende proble-
men. Ze helpt de cliënten om te 

werken aan een positieve veran-
dering in hun leven. “Of je nu in 
een burn-out zit of dat er andere 
dingen in de weg zitten, voor ie-
dereen is de situatie anders. We 
kijken samen met God wat in 
disbalans is en hoe we de cliënt 
(weer) in haar kracht kunnen zet-
ten, door in gesprek te gaan. Dat 
is uiteindelijk ook het doel, zodat 
ze haar ambities kan nastreven”, 
aldus Harriët. De eigenaresse 
van Het Wijde Land gebruikt een 
prachtige Christelijke methode, 
het programma van Total Balan-
ce, waar uitgegaan wordt van een 
holistisch mensbeeld: de gehele 
mens is belangrijk. “We gaan op 
zoek naar balans in geest, ziel 
en lichaam, om vrouwen te hel-
pen het beste uit zichzelf te ha-
len. Niet als psychiater, maar als 
coach. Ik loop een tijdje met ze 
op, maar de vrouwen moeten het 
zelf doen. Iedereen heeft een ei-

gen verantwoordelijkheid daarin 
en dat moeten de cliënten zich 
beseffen. Ik ben daarin een hel-
pende hand als het ze alleen even 
niet lukt”, besluit Harriët. 

Coachpraktijk Het Wijde Land, 
Niehoofsterweg 27 Oldehove. 
Website: www.hetwijdeland.com. 
Telefoon: 0613616064. E-mail: 
harriet@hetwijdeland.com. Info: 
www.totalbalance.nl. 

Coachpraktijk Het Wijde Land 

“Vrouwen in hun kracht zetten, dat is mijn doel”

HEALTH 
& Lifestyle
GEZONDHEIDSBIJLAGE


	DSK_STRK-p13
	DSK_STRK-p14
	DSK_STRK-p15
	DSK_STRK-p16
	DSK_STRK-p17
	DSK_STRK-p18

