MONZORG HARKEMA
MONDZORG SURHUISTERVEEN

Wij helpen mensen
met tandartsangst,
graag over de drempel.
Nieuwe patiënten zijn welkom.
Profesioneel
Ruime openingstijden
Specialistische zorg
Orthodontie
Persoonlijke benadering
Implantologie
Moderne techniek
HKZ en ISO gecertficeerd

De Singel 35, 9281 LL Harkema
T: 0512-364029
E: info@mondzorgharkema.nl
I: www.mondzorgharkema.nl

B.J Schurerweg 2-12, 9231 CE Surhuisterveen
T: 0512-360658
E: info@mondzorgsurhuisterveen.nl
I: www.mondzorgsurhuisterveen.nl

KAPSALON
Ben je (m/v) op zoek naar een leuk,
fris, vlot, klassiek of trendy kapsel?
Dank kun je bij Beauty Design terecht.
Knippen, krullen, fohnen, kleuren,
highlights, balayages, foilayages,
opsteken, bruidskapsels;
we beheersen het tot in de puntjes!
Advies nodig? Ik denk graag met je
mee.
PERMANENTE MAKE-UP
Wil jij op ieder moment van de dag
er mooi, verzorgd en stralend uitzien,
zonder uren voor de spiegel te staan
of ben je allergisch voor ‘gewone’
make-up? Dan is permanente make-up
misschien iets voor jou.

praktijk voor fysiotherapie
praktijk voor fysiotherapie

praktijk voor fysiotherapie

Voornemen voor 2017:
Voornemen
voor 2017:
Samenwerken
aan beter worden!

Samenwerken aan beter worden!

Samenwerken

Bij FysioPlus-Aduard werken we
samen met u aan het oplossen
Bij FysioPlus-Aduard werken we
of verminderen van lichamelijke
samen met u aan het oplossen
klachten met fysio- en oedeemof verminderen van lichamelijke
therapie. Ook bieden we fitnessklachten met fysio- en oedeemprogramma’s.
therapie. Ook bieden we fitnessprogramma’s.
We behandelen in Aduard,
Ezinge en Oldehove.
We behandelen in Aduard,
Ezinge en Oldehove.

Vanaf 1 januari is FysioPlus-Aduard
een maatschap van Harm Leerink
Vanaf 1 januari is FysioPlus-Aduard
en Jan Pegels. Samen met de overige
een maatschap van Harm Leerink
teamleden Carolien van der Tuin
en Jan Pegels. Samen met de overige
en Linda van Olm blijven we
teamleden Carolien van der Tuin
deskundige begeleiding bieden.
en Linda van Olm blijven we
deskundige begeleiding bieden.
Meer weten?
Bel ons eens: (050) 403 14 84
Meer weten?
of bezoek www.fysioplus-aduard.nl
Bel ons eens: (050) 403 14 84
of bezoek www.fysioplus-aduard.nl

aan beter worden!

Samenwerken aan b

Aduard | Ezinge | Oldehove | fysioplus-aduard.nl | (050) 403 14 84
Aduard | Ezinge | Oldehove | fysioplus-aduard.nl | (050) 403 14 84
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Gebiedscoöperatie Westerkwartier zet zich in voor gezond en eerlijk voedsel

“Voedingswaarde is de sleutel voor regionale
ontwikkeling en positieve gezondheid”
Daarom is het thema voedsel al
een aantal jaren een belangrijk
thema binnen de Gebiedscoöperatie. De organisatie zet zich in
voor gezond en eerlijk voedsel uit
de regio. De ontwikkeling op dat
gebied speelt momenteel volop.
Hoe kan de Gebiedscoöperatie
het voedsel regionaal afzetten?
Directeur Hans Bergsma heeft
daar als voorbeeld wel zijn ideeën over. “In het Westerkwartier
zijn voornamelijk melkveeboeren
actief”, vertelt hij. “Daar kun je
natuurlijk geen complete maaltijden van maken. Op noordelijke
schaal hebben we verschillende
grondsoorten, namelijk klei,
zand, veen. In combinatie met de
melkvee kun je dan al veel meer”.
De Gebiedscoöperatie heeft daarom een menu gemaakt en daarbij
gekeken naar welke producten
hier in Noord-Nederland te vinden zijn. “Van alles wat je hier
hebt, kun je ook maaltijden maken. Vanuit dat idee is het ‘concept foodfactory’ ontstaan”.
De huidige voedselketen is vooral
gericht op massaproductie. Deze
ketens zijn wereldwijd georganiseerd waarbij we als individu
weinig invloed hebben. Deze voedselketen zou alleen kunnen veranderen wanneer je zelf opnieuw een
keten gaat bouwen. De Gebiedscoöperatie is daarin zeer actief. “Wij
hebben hier in de regio veel ingrediënten voor handen”, zegt Bergsma. “Wij willen niet alleen producten aanbieden uit de regio, maar
ook voedsel dat gezonder is. Daarvoor moet vooral worden gekeken
naar de voedingswaarde, want ook
op dat vlak kan het Westerkwartier
onderscheidend zijn.De noodzakelijke natuurlijke voedingswaarden
zijn wereldwijd langzamerhand uit
het huidige voedsel verdwenen.
Wetenschappelijke onderzoeken
wijzen ons hierop. En dat terwijl
het lichaam deze voedingswaarden nodig heeft om je lijf te kunnen
laten functioneren. Om het verteersysteem goed te laten draaien,
zijn mineralen nodig. Deze mineralen zijn steeds minder aanwezig
in het huidige voedsel”.
Voor die afname van mineralen
in voedsel zijn vele oorzaken. Een
belangrijke oorzaak daarvan is de
intensieve landbouw, die gericht
is op massaproductie. Daarnaast

WESTERKWARTIER – In 2014 is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier ontstaan, met
als belangrijkste doel het behoud, anders
en aanvullend ontwikkelen van het Westerkwartier. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt
en realiseert de Gebiedscoöperatie groene
speelt ook de veredeling een rol.
“Dat is allemaal begonnen in de
jaren ’50”, legt Bergsma uit. “Na
de tweede wereldoorlog moest
alles weer worden opgebouwd
en moest alles steeds intensiever
worden. Daardoor is er echter een
disbalans ontstaan. Als je steeds
meer uit de grond haalt en er niets
meer in stopt, is het op een gegeven moment leeg. Er is nooit gelet
op het behouden van de voedingswaarde. Daar ondervinden we nu
de gevolgen van. Niet alleen voor
onszelf, maar ook voor de natuur.
Het is dus belangrijk om voedsel
in de keten weer terug te brengen
naar de waarde wat nog mogelijk
is anno 2021”.
Kan het nu al anders? De bakker

economische activiteiten die bijdragen aan
het Westerkwartier in zijn geheel en van de
leden in het bijzonder. De organisatie is altijd
op zoek naar nieuwe en andere duurzame verdienmodellen, zo ook op het gebied van voedsel. Zo is de Gebiedscoöperatie momenteel

van het Broodhuys in Midwolde
is al een vijftal jaren bezig met
brood uit een ander perspectief.
Selectief heeft hij zijn grondstoffen gekozen. Vergelijkend met de
aanwezige voedingswaarden uit
de jaren 60 van de vorige eeuw
met als aanvulling een compositie
van honderd procent natuurproducten rijk aan vitamines, mineralen, aminozuren en spoorelementen. Dit heeft geresulteerd in
brood zonder onnodige hulpstoffen zoals broodverbeteraars en
e-nummers. “Je merkt dat als
je het brood gehad hebt, de voedingswaarde duidelijk hoger ligt”,
vertelt Bergsma. “Naar aanleiding
van deze ervaring en verschillende onderzoeken zijn we op 22

volop bezig om te kijken hoe voedsel regionaal kan worden afgezet. Voedsel met meer
voedingswaarde vanuit de bodem is hierbij de
grote inzet. Het tekort aan voedingswaarde,
ook wereldwijd, weer terug brengen in ons
huidige voedsel is de uitdaging.

januari dit jaar begonnen met een
veevoerproef in het Westerkwartier. Doel van dit onderzoek is dat
door aanvulling van een compositie plantenextracten (natuurlijke)
de koe zijn veranderingen zou
kunnen laten zien. Ook de provincie heeft zijn medewerking verleend door deze proef te ondersteunen. Leuk om te vermelden
zijn de antwoorden op onze vragen
naar de te verwachten resultaten.
‘Ga maar op ontdekkingsreis’, zei
de ontwikkelaar. In deze ontdekkingsreis zagen we na een aantal
weken verbetering van de huid
en een eerste vermindering van
klauw problemen. Na verloop van
tijd zagen we onder andere een
toename van de vruchtbaarheid
en een afname van uierproblemen. Het afweersysteem van de
koe was blijkbaar verbeterd. Kortom, de algehele gezondheid van
de koeien nam toe”.
Uit de rapportages werd duidelijk dat het aantal mineralen in
het lichaam van de koeien hoger was dan voorheen. Als dit
groter wordt aangepakt, kunnen boeren het mest, met
de mineralen, op het land brengen
in het gebied. Vervolgens neemt
het gewas het op, waardoor de
voedselketen op deze manier ver-

anderd wordt. Daarnaast geven
koeien natuurlijk melk, waar ook
weer mineralen zitten. Zo wordt
de voedingswaarde ook op deze
manier omhoog gebracht. “We
hopen dit binnenkort op te schalen
en de proef bij meer boeren uit te
voeren”, vertelt Bergsma. “Dieren
en producten worden op deze manier gezonder en zo ontstaan er
ook nieuwe verdienmodellen. Het
mest kan namelijk in het gehele
gebied gebruikt worden, waardoor
dat zich ook verder ontwikkelt. Als
mensen de producten nuttigen die
op deze wijze gemaakt worden,
krijgen zij meer mineralen binnen,
verbetert het verteersysteem en
hebben we uiteindelijk ook minder
(voeding)eten nodig. Voedingswaarde is in dat opzicht de sleutel voor regionale ontwikkeling en
positieve gezondheid”.
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft een goed beeld van
hoe het de voedselketen wil veranderen. Hoe meer hulp het daarbij krijgt, hoe sneller het kan. “Het
is een lange termijntraject, maar
ook nu al kun je aan deze voedzame producten komen. Het uiteindelijke doel is om een foodfactory
te creëren met gezond voedsel uit
de regio. Daar zetten we ons heel
hard voor in”, besluit Bergsma.

Salon Balineo

Haar | Huid | Bruid | Visagie | Webshop
Kloosterstraat 19 • 9831 RT Aduard
Tel.: 06 - 23 76 60 53 • www.balineo.nl

VIKORN MULTIVITAMINENBROOD
Elke dag vers voor uw gebakken

Voor een gezonde weerstand

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

volg ons op

ons op:

tel.0594-613227 • info@bakkerhamersma.nl

Grootegast • www.bakkerhamersma.nl
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Beauty Design by Judith

Voor een fris kapsel en een verzorgde uitstraling naar Beauty Design by Judith!

Na maar liefst zeventien jaar in Tolbert te hebben gewerkt,
opende Judith Oosterhuis afgelopen week haar eigen zaak
in Aduard. Bij Beauty Design by Judith kunt u terecht voor
een leuk, fris en trendy kapsel of (permanente) make-up.
“Ik heb altijd al de ambitie gehad om een eigen onderneming te starten, maar had het bij mijn vorige werkgever
ontzettend naar mijn zin”, zegt Judith. “Nadat we gingen
verhuizen, kwam er thuis echter een ruimte vrij, waar ik
een eigen zaak kon beginnen. Daarom heb ik deze sprong
gewaagd en ik kijk ontzettend uit naar een nieuwe periode”.
De nieuwe salon van Judith is gevestigd aan haar huis aan de
Agricolaweg 9 in Aduard. Met een eigen in- en uitgang waarbij je niet door huis heen hoeft te lopen, is het een volwaardige salon waar Judith klanten helpt om er weer verzorgd
en stralend uit te zien. “In de kapsalon help ik klanten graag
aan een vlot kapsel. Knippen, krullen, föhnen, higlights, balayages, foilayages, opsteken en bruidskapsels; bij ons kan
het allemaal. Daarnaast denk ik ook graag met de klant mee
wat het beste bij hem of haar past”. Ook op het gebied van
(permanente) make-up zijn klanten bij Beauty Design by Judith aan het juiste adres. “De permanente make-up is ideaal
wanneer je minder tijd aan je beauty route wilt besteden of
wanneer je allergisch bent voor ‘gewone’ make-up. Met permanente make-up ben ik een aantal jaren geleden al begon-

nen in Tolbert, dus ook op dit vlak heb ik veel ervaring”.
De salon van Judith wordt op zaterdag 30 oktober tussen
14:00 en 17:00 uur feestelijk geopend, maar ook nu al zijn
klanten van harte welkom. Een afspraak maken is mogelijk
via www.zietergoeduit.nl. “Ik vind het geweldig om een salon

in eigen dorp te hebben. Ik ben een echte Aduarder dus voel
me hier helemaal thuis”, aldus Judith.
Beauty Design by Judith,
Agricolaweg 9 Aduard. Telefoon: 06-23974767.
Website: www.zietergoeduit.nl.

Bakkerij Hamersma

Vikorn, nu óók met Vitamine D
Tegenwoordig zijn we ons allemaal
steeds meer 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: ingebouwde 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
dagelijkse hoeveelheid Vitamine D. Deze
vitamine is belangrijk voor de weerstand.
Wanneer je voldoende buiten komt zonder bedekkende kleding, dan maakt het
lichaam deze vitamine aan. Vooral in de
donkere maanden van het jaar, wanneer
we meer binnen zitten 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 boven-

dien ook uitstekend bij een veganistisch
eetpatroon. Daarom dragen 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 leeftijden. Want
het mooie is: Vikorn is met al zijn sterke
eigenschappen onveranderd lekker. 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 zonnebloempitten, 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
Grootegast. Telefoon: 0594-613227.
Website: www.bakkerijhamersma.nl.

Kapsalon Trendies

Kapsalon Trendies profileert zich met Livage Haarwerken
Al achttien jaar lang is Rensche Postma met haar
zaak Kapsalon Trendies gevestigd in Niekerk. Het
team van vier personen zorgt er dagelijks voor dat
klanten zich op hun gemak voelen in de allround kapsalon. Iets anders waarmee Kapsalon Trendies zich

profileert is Livage Haarwerken, dat wordt gebruikt om huidproblemen te voorkomen. “Doordat ik zelf veel haar- en hoofdhuidproblemen heb
gezien bij klanten, wilde ik mijn klanten daar ook
mee helpen”, vertelt Rensche. “Doordat ik met een

microscoop op de hoofdhuid kan kijken, kan ik de klant
daardoor beter adviseren over welke producten voor ieder persoon geschikt is. We werken met Mediceuticals
producten, wat helpt bij eczeem, psoriasis, vette hoofdhuid en droge hoofdhuid”.
Helaas kunnen niet alle haar/hoofdhuid problemen opgelost worden, maar volgens Rensche zijn er wel mooie oplossingen als het haar niet of gedeeltelijk niet weer komt.
“Daarom ben ik gestart met Livage Haarwerken. Livage is
een groep haarwerkers wat samenwerkt met elkaar. Klanten kunnen bij ons terecht voor haarstukjes en volledige
haarwerken. We werken met hoge kwaliteit haarwerken,
voor permanente of tijdelijke bevestiging”. In de kapsalon is
een aparte ruimte voor bovengenoemde behandeling, zodat
de klant alle privacy heeft. Tevens is het mogelijk dat een
van de medewerkers bij u thuis langskomt. Tijdens de intake
bespreekt Rensche met de klant de mogelijkheden, waarna
er diverse modellen worden uitgezocht. “Na een week komt
alles binnen en beginnen we met passen. Vervolgens kan ik
het haarwerk indien nodig wat aanpassen en blijven we ook
naderhand in contact met de klant voor de beste nazorg”.
Kapsalon Trendies, Bloemersmastraat 7 Niekerk.
Telefoon: 0594-540341. Website: www.kapsalontrendies.nl.
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Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
(0594) 850 552 of via info@dezijlen.nl

Provinciale weg 5 • 9863 PC Doezum
Tel.: 0594 - 614480

Kijk ook eens op www.dezijlen.nl of
bezoek onze Facebookpagina.

Een eigen plek
bij De Zijlen

De Zijlen vindt dat iedereen, met of
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In de provincie en stad Groningen ondersteunt
De Zijlen mensen met een verstandelijke beperking
zo dat zij mee kunnen doen in hun wijk.
We bieden daarbij wonen, ambulante begeleiding,
gezinsondersteuning, werk en dagbesteding.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
(0594) 850 552 of via info@dezijlen.nl
Kijk ook eens op www.dezijlen.nl
of bezoek onze Facebookpagina.



Hebt u gehoorproblemen?
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Kom eens vrijblijvend praten.
Wij adviseren u graag over de
nieuwste hooroplossingen.
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DA Drogisterij Waalkens
Hoofdstraat 25, 9801 BT Zuidhorn
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Mondzorg Surhuisterveen

S.T.A.R.S. Personal Training

‘Voorkomen is beter dan genezen’
bij Mondzorg Surhuisterveen

Gevarieerde én persoonlijke trainingen op maat
dat mensen het vaak niet leuk vinden om
te moeten sporten en dat ze er geen zin
in hebben, maar het is wel ontzettend belangrijk. Niet alleen voor het lichaam, maar
ook voor je mentale gesteldheid. Sporten is
echt een fijne uitlaatklep; je zet je verstand
even helemaal op nul. Ontspanning door
inspanning dus”.

Een regulier halfjaarlijks bezoek aan de
tandarts is van essentieel belang om gaatjes en ontstekingen in de mond vroegtijdig te
kunnen opsporen en te behandelen. Wat bij
veel mensen niet bekend is, is dat de mondgezondheid invloed heeft op de algemene
gezondheid. Zo kan ontstoken tandvlees zorgen dat andere ziektes en aandoeningen in
het lichaam veroorzaakt worden of verergeren. Als ontstoken tandvlees niet behandeld
wordt, kan het leiden tot een chronische
ontsteking, parodontitis. Dit ontstekingsproces kan bijdragen aan een minder goed
ingestelde diabetes. Ook hebben ernstige
tandvleesproblemen mogelijk invloed op de
ontwikkeling van hart- en vaatziekten.
Een gezond gebit op jonge leeftijd blijkt daardoor des te meer van groot belang voor een
goede (mond)gezondheid op volwassen leeftijd. Daarom legt Mondzorg Surhuisterveen
de nadruk op preventie en werkt het met een
programma dat: ‘Gewoon Gaaf!’ heet, van het
Ivoren Kruis. Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder kind van 0 tot 18 jaar. Kinderen en hun ouders/verzorgers die de praktijk bezoeken, krijgen advies over voeding en
poetsen dat individueel is afgestemd. Zo kan
het op jonge leeftijd veelvuldig drinken van zure
drankjes, zoals (suikervrije) ranja en sinaasappelsap, leiden tot slijtage en gevoeligheid van
het volwassen gebit. Bewustwording hiervan
bij ouder en kind is daarom van belang.

monitoren en eventueel behandelen. U hoeft
hierbij niet meer ouderwets te happen, ook
niet bij de behandelingen van bijvoorbeeld
een kroon, brug, frame of antiknarsplaat.

Doordat Mondzorg Surhuisterveen werkt
met een intra-orale scanner kan het de slijtage van het gebit, door bijvoorbeeld klemmen, knarsen of voeding inzichtelijk maken,

Mondzorg Surhuisterveen, Bartholomeüs Jacobus Schurenweg 2/12 Surhuisterveen. Telefoon: 0512-360658.
Website: www.mondzorgsurhuisterveen.nl.

Vorig jaar opende Anna de Kok haar zaak
S.T.A.R.S. Personal Training in Zuidhorn.
Op afspraak kunnen klanten hier terecht
voor een work-out onder begeleiding van
een personal trainer. Een één-op-één
training dus. “Onze personal trainers bieden een plan op maat om de klant naar
wens te begeleiden”, vertelt Anna. “Dit
kan door verschillende trainingen, zoals
kickboksen, yoga, HIIT (High Intensity Interval Training) en cardio. Hierbij draait
het om de algehele fitheid van de klant.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat
mensen bij ons plezier hebben in het
sporten. Ik geloof echt in dynamische beweging”.

Uiteindelijk streeft Mondzorg Surhuisterveen
naar een gezond gebit en een goede (mond)
gezondheid voor jong en oud. Het motto is
daarom ook: “Voorkomen is beter dan genezen!’’.

De trainingen bij S.T.A.R.S. duren een half
uur en zijn zeer gevarieerd. “Elke training
is anders”, zegt Anna. “Wat niet anders is,
is dat het altijd heel krachtig en intensief is.
Daarbij sport iedereen natuurlijk op zijn of
haar eigen niveau. Vaak krijg ik te horen dat
mensen niet willen komen, omdat ze (nog)
niet in shape zijn, maar dat is helemaal niet
nodig. Iedereen is welkom en je hoeft je
dus zeker niet voor jezelf te schamen. Kom
gewoon eens ervaren wat bewegen precies
is”.
Kennismaken met S.T.A.R.S. kan bijvoorbeeld tijdens de gratis wandeltocht, die op
22 oktober tussen 13:00 en 16:00 uur wordt
georganiseerd vanaf de Jellemaweg 28 in
Zuidhorn.
S.T.A.R.S. Personal Training, Jellemaweg 28 Zuidhorn. Telefoon: 06-83653558.
Website: www.starspt.nl.

Klanten komen vaak bij S.T.A.R.S. omdat ze
iets willen veranderen aan zichzelf. Hierdoor geven ze zichzelf volledig bloot. Een
behoorlijke stap. “Dat beseffen wij ons heel
goed. Mensen worden bij ons volledig gemeten en gescand en daardoor bouwen we
een soort vertrouwensband op. Wij weten

Beauty by Thirza

Twee jaar Beauty by Thirza!

Deze maand bestaat de schoonheidssalon ‘Beauty by Thirza’ alweer twee
jaar. “Graag wil ik mijn lieve klanten bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren”, zegt Thirza Hofstee. “Net
als vele andere ondernemers heb ik
de gevolgen van corona duidelijk gemerkt,
maar desondanks gaat het nu weer goed
met mijn salon. Ik word er enorm blij van
om telkens weer nieuwe gezichten te zien
en mensen blij te maken en hoop dit nog
jaren te mogen blijven doen”.
Bij de schoonheidssalon van Thirza
kunt u terecht voor bijvoorbeeld een

(huidverbeterende)
gezichtsbehandeling of een ontspannen massage. Ook
voor waxen en het perfectioneren van
de wenkbrauwen en wimpers bent u bij
Beauty by Thirza aan het juiste adres.
Een afspraak maken kan online via de
website www.beautybythirza.nl of stuur
een berichtje/bel naar 06-19401254. “Wie
weet tot ziens in de salon aan de Herestraat 24 in Grijpskerk”, aldus Thirza
Beauty by Thirza,
Herestraat 24 Grijpskerk.
Telefoon: 06-19401254.
Website: www.beautybythirza.nl.

Salon Balineo

Alles onder één dak bij Salon Balineo in Aduard!
Er goed en verzorgd uitzien, dat willen toch
alle vrouwen? Een fris en modieus kapsel,
een stralende huid en om het helemaal
compleet te maken kan de make-up natuurlijk niet missen. Bij Salon Balineo in Aduard
heb je alles onder één dak. Eigenaar Renny
Wubs helpt u graag om er perfect uit te zien.
“Klanten kunnen bij mij voor alle verschillende facetten terecht”, vertelt ze. “Daarom
is onze salon ook zeer geschikt voor bruiden. Bij de mooiste dag van je leven hoort
natuurlijk perfect haar en een mooie makeup. In mijn salon, of op locatie, help ik de
bruid daar graag bij”.
Het verzorgen van bruiden doet Renny
steeds meer en daaruit haalt ze dan ook

veel voldoening. “Bezig zijn met haar, huid
en make-up is mijn grootste passie. Ik kan al
mijn creativiteit en vakkundigheid erin kwijt.
Ik vind het dan ook geweldig om deze drie
elementen met elkaar te combineren en een
vrouw volledig te verzorgen.
De bruid kan bij mij volledig tot rust komen
en echt genieten van de mooiste dag van haar
leven”. Renny verzorgt de klant in de salon of
op een locatie naar keuze. Daarnaast geeft ze
geregeld diverse vaktrainingen voor collega’s.
Een expert in haar vak, dat is ze dan ook zeker!
Salon Balinero, Kloosterstraat 19 Aduard.
Telefoon: 06-23766053.
Website: www.balineo.nl.
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Kapsalon Kreatief & DG Beautysalon

Klaar zijn voor het najaar? Het team van Kreatief helpt u graag!
Iedereen hecht er veel waarde aan om er
goed, fris en verzorgd uit te zien. Regelmatig een bezoekje brengen aan de kapsalon,
beautysalon of zonnestudio is dan ook zeker geen overbodige luxe. In Opende heb
je alles in één! Bij Kapsalon Kreatief en DG
Beautysalon staat een enthousiast team dagelijks voor de klant klaar om het haar onder handen te nemen of een ontspannende
gezichtsbehandeling uit te voeren. Liever
op een ontspannende manier een gebruinde huid krijgen? Ook dat kan onder een luxe
zonnebank, welke zorgt voor een optimaal
bruiningsresultaat.
Ook dit najaar kunt u bij Kapsalon Kreatief
weer terecht voor een leuk, fris en vlot kapsel. “De nieuwe najaarsmodelijn is net uit, en
daarin is veel aandacht voor de pastelkleuren en felle tinten, zoals zachtroze en lichtblauw”, vertelt eigenaar Jeannette Gjaltema.
“De trend voor de heren is dit jaar een mooie

krul, die helemaal ‘up-to-date’ is”. Voor klanten die graag een knip- en kleurbeurt willen,
is er gedurende het jaar mooie aanbieding.
Het is dan ook niet vreemd dat deze abonnementen steeds meer worden afgenomen.
“Daarnaast komen ook de giftcards er weer
aan, waarbij drie aanbiedingen een jaar geldig zijn. Klanten die hiervan gebruik willen
maken kunnen gratis een kaart ophalen bij
ons in de kapsalon”.
Naast een bezoekje brengen aan de kapsalon
is het bij Kreatief ook mogelijk om een lekker
kleurtje te krijgen onder de zonnebank. Nu
het weer wat minder wordt en de zon steeds
meer plaatsmaakt voor wolken, is het natuurlijk heerlijk om even weer een vakantiegevoel
te krijgen. “Naast dat men het fijn vindt om
een mooi gebruinde huid te hebben, is zonlicht ook gezond voor je. Het is belangrijk om
voldoende vitamine D binnen te krijgen. Door
in het najaar geregeld onder de zonnebank te

gaan, kun je de vitamine D een boost geven”.
Bij Kreatief is het mogelijk om een abonnement te nemen voor de zonnebank. Voor tien
keer zonnebanken betaalt u 75 euro. Voor een
abonnement van vijf keer is dit bedrag 37,50.
Eén keer zonnebanken kost acht euro.
Om helemaal met een voldaan gevoel huiswaarts te keren is het nu ook mogelijk om
een bezoekje te brengen aan DG Beautysalon. In de salon van eigenaar Danielle Gjaltema, die in hetzelfde pand als de kapsalon
en zonnestudio gevestigd is, kunnen klanten
even ontspannen met diverse gezichts- en
huidverzorgende behandelingen. “Momenteel ben ik erg druk bezig met de huidverzorging”, vertelt Daniëlle. “Hierbij gebruik ik
zuivere en natuurlijke producten, die alleen
plantaardige grondstoffen bevatten. Deze
behandelingen werken bijvoorbeeld erg goed
voor het bestrijden van acne. Sinds kort worden deze behandelingen ook deels door de
zorgverzekeraar vergoed”. Naast de huidverzorgingsbehandelingen biedt DG Beautysalon dit najaar ook een herfst/winterbehandeling. Hierbij wordt gewerkt van vitamine C en
een stukje shiatsu voor het gelaat.

Reden genoeg dus om een bezoekje te brengen aan Kapsalon Kreatief & DG Beautysalon. De zaak is gevestigd aan de Provincialeweg 64 in Opende. Telefonisch is het team te
bereiken via 0594-659995.
Meer informatie over de kapsalon, de zonnestudio en de beautysalon is verkrijgbaar via
www.kapsalonkreatief.nl.

ONBEPERKT NAAR DE KAPPER
VOOR EEN VAST BEDRAG!
Kinderen
Heren
Dames
Kleuren
Knippen & Kleuren

15,50
per maand 17,50
per maand 19,50
per maand 35,50
per maand 55,00
per maand

Er altijd verzorgd uitzien?
Gun jezelf het gemak en de luxe van een kappersabonnement
Vraag naar de voorwaarden in de salon

Haal nu
jou gratis
giftcard

Haal nu
jou gratis
giftcard
DG Beautysalon

Kreatief Kapsalon Beauty SUN

Provincialeweg 64 9865 AJ Opende

Provincialeweg 64 9865 AJ Opende 0594-659995

Voor een afspraak kunt u bellen of whatsapp naar 06 48081530

Afspraak maken via www.1kapper.nl of www.1beautyafspraak.nl

