
13 OKTOBER 2020 PAGINA 13

ZUIDHORN – Al jaren zijn de DA Drogisterijen 
hét adres voor gezonde voedingssupplemen-
ten ekangezondheidsproducten. Zeker ook 
DA Waalkens is specialist in úw gezondheid. 
De Zuidhorner drogist biedt haar klanten een 
ruim assortiment aan vitaminen en kwalita-
tief hoogwaardige voedingssupplementen. 
Tevens zijn er twee schoonheidsspecialisten 
in dienst, die zorg dragen voor een goede 
huidverzorging van cliënten. 

“In deze huidige, moderne tijd is het belang-
rijk dat mensen de tijd nemen voor een be-
handeling door de schoonheidsspecialiste”, 
vertellen Tiny en Margriet. “Daarom nemen 
wij in onze salon juist nu extra tijd voor de 
behandelingen, zodat de hygiëne zo opti-
maal mogelijk kan. Daarnaast dragen wij als 
schoonheidsspecialistes ook een mondkapje, 

om de veiligheid van de cliënt zo goed moge-
lijk te waarborgen”. De schoonheidsspecia-
listes bespreken de wensen van de cliënt en 
voeren een huidanalyse uit. Naar behoefte 
van de huid wordt er een behandeling ge-
start. “Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in 
het uitbrengen van een goed advies. Hierdoor 
lopen cliënten altijd tevreden de deur uit. 
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk 
de verzorging thuis voort te zetten”. 

Het hebben van een goede weerstand is, 
helemaal in deze huidige tijd, ontzettend be-
langrijk. Een goed advies in de aanvulling van 
uw voedingssupplementen is bij Da Waal-
kens geen probleem. “Wij hebben merken 
die goed opneembaar zijn in het lichaam en 
die eveneens niet synthetisch zijn. We heb-
ben een groot assortiment aan biologische 

producten van Bountiful. Dat is een merk dat 
razendsnel aan populariteit wint. Bountiful is 
gezonde voeding voor een bewuste levens-
stijl. Bovendien hebben zij een grote variatie 
aan producten. Hierdoor is er voor elke ge-
zonde smaak wat wils te vinden in de schap-
pen van DA”. 

Gezond blijven is in deze tijd heel belangrijk. 
Reden genoeg dus om eens een kijkje te nemen 
bij DA Waalkens aan de Hoofdstraat 25 te Zuid-
horn. De zaak is telefonisch te bereiken via 0594-
502113. Tevens kunt u ook online een afspraak 
boeken voor salon of zonnebank. Meer informa-
tie is te vinden op www.waalkenszuidhorn.nl. 

ZUIDHORN – Afgelopen zaterdag 10 oktober vierde Hoorcen-
trum Westerkwartier haar 9-jarig bestaan. Ondanks de co-
ronacrisis werd er ook dit jaar natuurlijk stilgestaan bij deze 
verjaardag. Op de feestelijke dag werden de ‘Widex moment’ 
toestellen op afspraak bij de klant aangepast. “In verband 
met de coronacrisis konden we het niet zo groots vieren als 
we hadden gewild”, vertelt eigenaar Wilgis Schoffelmeijer. 
“Maar ondanks dat hebben we onze verjaardag niet zomaar 
aan ons voorbij laten gaan”. 

Op 10 oktober 2011 startte Schoffelmeijer haar zaak aan de 
Brilweg te Zuidhorn. In de jaren die volgden heeft Schoffel-
meijer Hoorcentrum Westerkwartier zo groot gemaakt als 
de zaak nu is. “Ik ben echt op nul begonnen en heb het opge-
bouwd tot een goedlopend en succesvol bedrijf met een goe-
de naam. Zo zijn we twee keer audicien van het jaar geweest 
en hebben we twee keer de juryprijs gewonnen. We zijn de 
enige audicien in Nederland die maar liefst vier oorkondes 
heeft”. Een grote prijzenkast spreekt mensen natuurlijk aan. 

Het is dus niet vreemd dat Schoffelmeijer het al jaren druk 
heeft. “Mensen uit de hele regio komen naar ons voor hun 
hulphoormiddelen, gehoorbescherming en Tinnitus Thera-

pie”, aldus Schoffelmeijer. 
Inmiddels zit Hans de Ruijter, de partner van Schoffelme-
ijer, ook volop in het bedrijf. Afgelopen zomer heeft hij te-
vens zijn studie afgerond, waarmee hij zich ook officieel au-
dicien mag noemen. “We genieten echt ontzettend van ons 
werk”, glimlacht Schoffelmeijer. “Het is echt mensenwerk. 
Elk verhaal is anders, elk mens is anders en ieder gehoor 
is anders. Ik vind het heel mooi dat ik mensen kan helpen 
en hoorzorg op maat kan bieden”. Ondanks dat het bedrijf 
al negen jaar bestaat, is Hoorcentrum Westerkwartier ook 
nog volop in ontwikkeling. Zowel aan de binnen- als buiten-
kant. “Onlangs hebben we nieuwe raambelettering gekre-
gen, waar spreuken op het gebied van gehoor zijn geplaatst. 
Het is een mooie toevoeging aan onze zaak”, besluit Schof-
felmeijer. 

Hoorcentrum Westerkwartier, Brilweg 3 Zuidhorn. Te-
lefoon: 0594-500959. E-mail: info@hoorcentrumwester-
kwartier.nl. Website: www.hoorcentrumwesterkwartier.nl. 

DA Waalkens

Hoorcentrum Westerkwartier 

Gezond de winter in bij DA Waalkens Zuidhorn 

Hoorcentrum Westerkwartier viert 9-jarig bestaan 

GRIJPSKERK – Bij de praktijk voor Fy-
siotherapie Kollum-Grijpskerk zijn twee 
kinderfysiotherapeuten werkzaam en een 
kinderbekkenfysiotherapeut die jaren-
lang ervaring hebben in het behandelen 
van kinderen met motorische problemen 
in de leeftijd van 0-16 jaar. Maar wanneer 
en waarom vraag je nu de beoordeling en 
behandeling van een kinderfysiotherapeut?

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun 
zintuigen en motoriek. In de meeste geval-
len verloopt dit zonder problemen, maar 
soms is de ontwikkeling vertraagd, be-
dreigd of afwijkend. Dit kan een gevolg zijn 
van een aandoening of door een tekort aan 
motorische ervaring. Sommige kinderen 
hebben nu eenmaal meer oefening nodig 
om een vaardigheid te leren dan anderen. 
Deze kinderen kunnen baat hebben bij kin-
derfysiotherapie. Maar ook blessures ten 
gevolge van sport zijn onderdeel van de 
dagelijkse praktijk van een kinderfysiothe-
rapeut. De huisarts, kinderarts of arts van 
GGD kan een kind verwijzen, maar ook zon-
der verwijzing is men welkom bij de kinder-
fysiotherapeut.
Een kinderfysiotherapeut ziet kinderen van-
af de geboorte. Een aantal voorbeelden:

Een voorkeurshouding is veel voorkomend 
bij pasgeboren baby’s. Als een kind langdu-
rig naar een kant kijkt of de meeste tijd op 
het achterhoofd ligt, kan de schedel afvlak-
ken. De kinderfysiotherapeut geeft oefenin-
gen en adviezen om dit tegen te gaan en de 
voorkeurshouding af te laten nemen zodat 
een baby zich goed kan ontwikkelen. Met 
een speciale meting wordt de ernst van de 
afplatting vastgelegd en gevolgd. Ook kan 
het zijn dat een baby een vertraagde mo-
torische ontwikkeling heeft. Voorbeelden 
zijn dat een baby niet tot omrollen komt, 
laat gaat zitten of lopen. De kinderfysiothe-
rapeut onderzoekt wat de oorzaak hiervan 
is en geeft de ouders oefeningen en advie-
zen. Bij het ouder worden, worden steeds 
hogere eisen gesteld aan de motoriek. Het 
kind gaat op zwemles, gym en speelt op het 

schoolplein. Tijdens deze activiteiten kan 
het gaan opvallen dat het kind niet goed 
mee kan komen bij bijvoorbeeld rennen of 
klimmen of een afwijkende manier van lo-
pen heeft.
Knippen, kleuren en tekenen zijn voor-
waarden om te leren schrijven. Als dit 
moeizaam gaat, kan begeleiding door een 
kinderfysiotherapeut uitkomst bieden. Niet 
mee kunnen komen, kan namelijk een 
negatief gevoel van eigenwaarde geven, 
waardoor het kind faalangstig wordt en 
zich terugtrekt.
Bij Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk 
kan men tevens in groepsvorm sporten. 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje bij de de-
pendances in Grijpskerk aan de Schout-
straat 13 of Herestraat 55A. Telefoon: 0511-
451400. Website: www.oms-kollum.nl. 

Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk 

Kinderfysiotherapie in Grijpskerk en omgeving



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
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Brilweg 3     9801 GC  Zuidhorn     Tel: 0594-500 959
www.hoorcentrumwesterkwartier.nl

DE NIEUWE
STANDAARD

VOOR GELUID

WIDEX MOMENT™ - met ZeroDelay™ Technology
 De snelste geluidsbewerking in een digitaal hoortoestel
 Geen vervormd en kunstmatig geluid meer
 mRIC R D is ’s werelds kleinste oplaadbare Li-ion RIC

Brilweg 3     9801 GC  Zuidhorn     Tel: 0594-500 959
www.hoorcentrumwesterkwartier.nl

 mRIC R D is ’s werelds kleinste oplaadbare Li-ion RIC

Schoonheidssalon Waalkens 
 

                                                   “EEN HEERLIJK MOMENTJE VOOR JEZELF”  
 

                                       BEL VOOR EEN AFSPRAAK 
                                  0594 – 502113 
 

                             Hoofdstraat 25  
                                  Zuidhorn 

BEL VOOR EEN AFSPRAAK
0594 – 502113

“EEN HEERLIJK 
MOMENTJE 

VOOR JEZELF”

Hoofdstraat 25, Zuidhorn

������������������������������������
���������������������

���	����

������
�	����������������

���������������������
���
���������������������	

����

	���

������	
����������������	���������������������
��������������������������	�������������������������

�����������������

���������������������������

������������������������������������
���������������������

���	����

������
�	����������������

���������������������
���
���������������������	

����

	���

������	
����������������	���������������������
��������������������������	�������������������������

�����������������

���������������������������

Izarstraat 25, 9801 VH  Zuidhorn

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysiowww.fysiowww -manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

www.fysio-manueeltherapie.nl         T:  0511 - 451400

• Cesar Kinetics
• Gratis Inloopspreekuur

Kollum: maandag 17.00-17.30
(locatie Fit now!)
Grijpskerk: dinsdag 18.30-19.00
(locatie Sport je Fit)

(MS, Parkinson, Oncologie)
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Dermiq Huidtherapie 

Bakkerij Hamersma 

Lekkerder in je vel door de behandeling van Dermiq Huidtherapie 

Vikorn, nu óók met Vitamine D

GRIJPSKERK - “Super trots ben ik op de salon die ik heb opgebouwd in het 
afgelopen jaar”, vertelt thirza Hofstee, eigenaar van beauty by thirza in 
Grijpskerk. “Al het vertrouwen, steeds weer nieuwe klanten en alle positieve 
feedback die ik heb ontvangen. Ik blijf hierdoor groeien en mij ontwikkelen om 
ervoor te zorgen dat ik mijn klanten steeds beter van dienst kan zijn”.

Voor alle ondernemers was het een lastige periode. Zo ook voor thirza: “Het 
was zeker geen makkelijk jaar. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de 
salon een hele tijd dicht is geweest, maar inmiddels ben ik alweer een paar 
maand open met bijpassende maatregelen om zo veilig mogelijk te kunnen 
blijven werken. om mijn allereerste jubileum te vieren en mijn klanten te be-
danken, heb ik de volgende actie georganiseerd. bij elke behandeling in de 
maand oktober ontvang je per persoon een beauty by thirza kortingsbon! ook 
heb ik op Facebook een winactie georganiseerd, waarvan de winnaars of win-
naressen 16 oktober bekend worden gemaakt”. 

Graag een afspraak maken? Dat kan online via de website www.beauty-
bythirza.nl of via 06-19401254. Beauty by Thirza is gevestigd aan de Heres-
traat 24 in Grijpskerk. 

Beauty by Thirza 

Beauty by Thirza bestaat 
deze maand 1 jaar! 

ZUIDHORN – op 1 oktober van dit jaar opende 
Gerda kooistra haar nieuwe praktijk Dermiq 
Huidtherapie in Zuidhorn. Na jarenlang in 
loondienst te zijn geweest, vond kooistra het 
tijd worden voor een volgende stap in haar car-
rière. Sinds twee weken kunnen mensen met 
een huidziekte of beschadigde huid terecht bij 
de praktijk in Zuidhorn. “bij Dermiq Huidthera-
pie behandel ik onder andere acne, littekens en 
oedemen”, vertelt kooistra. “Daarnaast geef ik 
cliënten ook persoonlijke aandacht en advies 
op maat. Met de beste producten, hoogwaar-
dige apparatuur en de nieuweste technieken, 
streef ik naar een maximaal resultaat”. 

De nieuwe zaak van kooistra is een van de wei-
nige huidtherapiepraktijken in het Noorden. 
Inwoners van de gemeente Westerkwartier en 
omliggende gemeenten hoeven nu niet meer 
ver te rijden als ze te maken hebben met huid-
problemen. “Door een uitgebreid aanbod kun-
nen cliënten altijd rekenen op een passende 
behandeling die is afgestemd op de eigen be-
hoefte. Samen met de cliënt stel ik een behan-

delplan op om de ziekte of huidbeschadiging zo 
optimaal mogelijk te behandelen”. 

De huid is het grootste orgaan in het menselijk 
lichaam. Je kunt het niet makkelijk verdoeze-
len als er iets mee aan de hand is. “Mensen die 
huidproblemen hebben, worden hier dagelijks 
mee geconfronteerd als ze in de spiegel kijken. 
Het is daarom belangrijk dat deze problemen 
behandeld worden, zodat je letterlijk lekkerder 
in je vel zit. Ik vind het fijn dat ik mensen daar-
bij kan helpen”, aldus kooistra. tegenwoordig 
zijn er vele manieren om huidproblemen te be-
handelen. De huidtherapeut uit Zuidhorn kijkt 
graag met de cliënt naar de juiste behandel-
wijze. “Samen zoeken naar de mogelijkheden 
om de problemen te verhelpen, vind ik een van 
de mooiste dingen die er is. Ik help de cliënt 
graag met het zoeken naar de oplossing die bij 
hem past”, besluit kooistra. 

Dermiq Huidtherapie, Izarstraat 25 
Zuidhorn. Telefoon: 0615224391. 
Website: www.dermiqhuidtherapie.nl.

GROOTEGAST – Dit jaar zijn we ons allemaal 
meer dan ooit bewust van het belang van 
een goed immuunsysteem. Voeding speelt 
daarin een belangrijke rol. Vikorn was al 
heel lekker en verrijkt met goede vitamines, 
maar deze  herfst en winter heeft Vikorn nog 
iets extra’s bovenop alle andere plussen: in-
gebouwde vitamine D. 

Vikorn hoort in deze tijd zeker thuis op tafel 
en in de broodtrommel. Dit premiumbrood 
zorgt namelijk per 100 gram voor maar 
liefst 30 procent van de aanbevolen dagelijk-
se hoeveelheid Vitamine D. Deze vitamine is 
belangrijk voor de weerstand. Wanneer je 
voldoende buiten komt zonder bedekkende 
kleding, dan maakt het lichaam deze vita-
mine aan. Vooral in de donkere maanden 
van het jaar, wanneer we meer binnen zit-
ten en warmer gekleed gaan, zou er een 
tekort kunnen ontstaan. We hoeven je niet 
te vertellen dat gezondheid bij je klanten op 
de eerste plek komt. Met Vikorn sluit je daar 
deze winter perfect op aan met deze claim.
Vikorn past bovendien ook uitstekend bij 

een veganistisch eetpatroon. Daarom dra-
gen ze het Zeelandia-veganlogo. Hiermee 
trekt Vikorn naast de gezinnen die Vikorn al 
hebben ontdekt als familiebrood, een heel 
nieuwe groep enthousiaste fans van alle leef-
tijden. Want het mooie is: Vikorn is met al 
zijn sterke eigenschappen onveranderd lek-
ker. Voor iedereen! Vikorn heet niet voor niets  
een multivitaminebrood: behalve vitamine D 
zijn standaard eveneens vitamines b1, b2, b12, 
en ijzer toegevoegd. Iedere hap Vikorn is dus 
één bonk onmisbare vitaminen en bouwstoffen. 
Verder zorgt de combinatie van zonnebloem-
pitten, roggebloem, lijnzaad, sesamzaad en 
havervlokken voor een extra rijke smaak. Goed 
om te weten: de toevoeging van vitamine D is 
tijdelijk tot dat de lente weer aanbreekt. Vikorn 
is exclusief te koop bij bakker Hamersma te 
Grootegast. 

Bakkerij Hamersma, hoofdstraat 112 Groote-
gast. Telefoon: 0594-613227. Website: www.
bakkerijhamersma.nl. 



VIKORN MULTIVITAMINENBROOD 
Elke dag vers voor uw gebakken

MAANDAG T/M DONDERDAG 6 HALEN 5 BETALEN
 BESTEL OP BROODBESTEL.NL

 
Voor een gezonde weerstand in deze coronatijd

volg ons op

Volg ons op:

 
tel. 0594-613227 of whatsapp 06-8364038
Grootegast • www.bakkerhamersma.nl

 

 

Herestraat 24 
 9843AK Grijpskerk 

06-19401254

Infowybuthirza.nl  
www.beautybythirza.nl

(Dezelfde ingang als bij Studio Care 4 Hair)

De gehele maand oktober
ontvang je daarom

per persoon
bij iedere behandeling een

Beauty by thirza 
Kortingsbon!

www.dentalclinics.nl

Laat uw gebitsprothese 
gratis reinigen

Heeft uw gebitsprothese een reparatie nodig? U bent van harte welkom 
bij onze prothesetechnieker Jan Huizinga. Kleine reparaties, zoals een 

scheur of afgebroken tand, kunnen dezelfde dag nog gerepareerd worden. 
Zo bent u snel weer verzekerd van een stralende lach!

Maak nu direct een afspraak via 0594 - 500 688
In aanvulling op onze bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen 

hanteren we extra maatregelen in verband met het Coronavirus.

Gebitsprothese aanmeten
Ook voor het aanmeten van een gebitsprothese bent u bij Dental Clinics 

Zuidhorn aan het juiste adres. Onze ervaren tandartsen kijken samen met 
u welke oplossing het beste bij u past.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 

van 08:00 - 17:00 en 

vrijdag van 08:00 - 16:30.

Gratis reiniging van uw gebitsprothese
t.w.v. € 35,-
In de maanden oktober en november ontvangt u, tegen 

inlevering van deze bon, een standaard reiniging van 

uw gebitsprothese (t.w.v. € 35,- per kaak) geheel gratis! 

Gratis
reiniging

t.w.v. € 35,-!

Dental Clinics Zuidhorn
Westergast 2

9801 AZ  Zuidhorn
0594 - 500 688

zuidhorn@dentalclinics.nl
dentalclinics.nl/zuidhorn

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. 
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