
VOORJAARS
KRANT 2019

Dit is een speciale krant voor alle inwoners van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze

Cranio-sacraal therapie helpt paarden weer op weg
Zowel bij mens als dier kan er na een ongeval letsel achterblij-
ven, ook nadat het fysieke gedeelte zichtbaar is hersteld. Anita 
Korten is cranio-sacraal therapeut voor paarden. Zij houdt zich 
bij deze edele dieren bezig met het geestelijk en lichamelijk her-
stel na een ongeval, maar onder meer ook met het verwerken 
van angsten die een paard kan hebben. Klachten bij paarden 
kunnen zowel fysiek als emotioneel voorkomen. Cranio-sacraal 
therapie richt zich op het paard als geheel en niet slechts op de 
blessure zelf. 

Toen Anita Korten jaren geleden door haar 
zus werd geïntroduceerd in de wereld van 
cranio-sacraal therapie, had ze eigenlijk 
ook geen flauw benul wat ze kon verwach-
ten. “Toch was ik al snel enthousiast over 
de methode. Ik ben al vrijwel mijn hele 
leven met paarden bezig en weet dat deze 
dieren emotioneel erg gevoelig zijn. Als 
er iets gebeurd is met het paard, dat kan 
door een ongeval zijn, maar ook door de 
manier van omgang, dan kun je dat vaak 
terugzien in het gedrag. Niet alleen emo-
tioneel maar ook fysiek kunnen paarden 
verschillende klachten hebben waarbij je 
kunt denken aan kreupelheid, stijfheid, 
artrose, gevoelig aan het hoofd, head sha-
king enzovoort. 

Met cranio sacraal therapie wordt niet al-
leen de klacht behandeld maar het gehele 
wezen. Tijdens een behandeling bij het 
paard voel ik het cranio sacraal ritme dat 
in het hele lichaam te voelen is. Het is wat 
moeilijk voor te stellen, misschien, maar 
ik voel op zulke momenten verschillende 
reacties van binnenuit het lichaam, met 
verschillende betekenissen. Door mijn 
opleiding en ervaring weet ik wat de ver-
schillende reacties betekenen. Ook geeft 

het paard reacties 
die je kunt zien 
aan de buitenkant, 
denk aan kauwen, 
likken, gapen, 
schrapen met een 
voorbeen. Een 
paard kan mis-
schien niet praten, 
maar het kan op 
verschillende ma-
nieren toch heel 
veel vertellen.”

Cranio-sacraal 
systeem
Cranio-sacraal 
therapie wordt niet 
alleen bij paarden 
toegepast, dit kan ook bij honden en zelfs 
bij mensen. Het cranio-sacraal systeem 
bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, 
het dikke vlies dat daaromheen zit en het 
hersenvocht dat tussen die twee vloeit. 
Het geheel wordt omgeven en beschermd 
door de botten van schedel (cranium) en 
wervelkolom tot onderaan het heiligbeen 
(sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich 
ook het zenuwstelsel.

Het ritme van het hersenvocht wordt 
gecreëerd door een pompsysteem diep 
binnenin de hersenen. De botten van de 
schedel zetten uit, vervolgens worden de 
wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna 
het sacrum naar onder en vervolgens naar 
binnen roteert. Dit cranio sacrale ritme 
uit zich als een uitdijende en inkrimpende 
golf die overal op het lichaam voelbaar is, 
vergelijkbaar met de beweging van eb en 
vloed. 

Eigen balans opzoeken
“Voor ik start met de behandeling van 
het paard, heb ik altijd eerst een intake-
gesprek met de eigenaar. Ik stel onder 
andere vragen over de huisvesting van 
het paard, de hoeveelheid beweging op 
een dag en ik kijk naar de ligging van het 
zadel, het bit en dergelijke, daarna pas 
focus ik me op het paard. Als een zadel 
een slechte ligging heeft op de rug kan dit 
al problemen met de rug of kreupelheid 
opleveren. Vrij eenvoudig, maar je moet 
het maar net weten. Tijdens de behande-
ling volg ik door middel van mijn handen 
op het lichaam het cranio sacraal ritme. Is 
dit ritme verstoord door bijvoorbeeld een 
blessure dan werk ik met zachte aanrakin-
gen en subtiele bewegingen om het zelf 
herstellend vermogen van het lichaam te 
bevorderen. Het weefsel krijgt weer ruimte 
en beweeglijkheid. Het is mooi om te zien 
hoe een paard tijdens en na de behande-

ling fysieke en/of emotionele ontladingen 
heeft met ontspanning en de mogelijkheid 
naar herstel tot gevolg.

Ook van belang om te weten dat cranio 
sacraal therapie ook in te zetten is na een 
veterinaire behandeling. En bij “gezonde” 
paarden. Het immuunsysteem wordt alert, 
het evenwicht versterkt, het zelf genezend 
vermogen wordt geactiveerd en het paard 
ontspant zo optimaal als mogelijk in het 
hele lichaam. Bel gerust als u vragen hebt 
of voor het maken van een afspraak.

Anita Korten 
Drouwenerveen  |  06-11844501
www.paarden-craniosacraal.nl
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Welkom tijdens onze feestelijke Paasweek!
20 t/m 26 APRIL   |   MEET & GREET   |   DEMO’S   |   PROEVERIJEN

ZATERDAG 20/4
10 - 17  u.   ‘MIJN STIJL’

ZONDAG 21/4 PAASZONDAG
13 - 17 u.  PROEVERIJ ‘LIE GOURMET DELICATESSEN’, ‘RHOECO THEE’ 

MAANDAG 22/4 PAASMAANDAG
13 - 17 u.  PROEVERIJ ‘LIE GOURMET DELICATESSEN’, ‘RHOECO THEE’
 PROEVERIJ ‘ZUSTER EVIE’ UIT COEVORDEN 

DINSDAG 23/4 
13 - 17 u. 
13 - 15 u.  STYLINGTIPS EN DEMO DOOR ‘KNIT FACTORY’  

WOENSDAG 24/4
10 - 17 u.  
13.30 - 16.30 u.   MAAK KENNIS MET DE CREATIEVE VROUWEN ACHTER DE  
 WENSKAARTEN EN ILLUSTRATIES VAN ’NINA MAAKT’,
 ‘KLEINE DINGEN’ EN ‘GRAFIQUELIEN’. ZIJ ZIJN IN DE
 WINKEL OM MET JE KENNIS TE MAKEN EN TE LATEN ZIEN  
 HOE ZE TE WERK GAAN. 

DONDERDAG 25/4
10 - 17 u. ‘NOTES INTERIOR PERFUME’

VRIJDAG 26/4
10 - 17 u. ‘URBAN NATURE CULTURE’
14 - 16 u. THEEPROEVERIJ ‘YOUR DAILY TEACUP’ 

ZATERDAG 27/4 KONINGSDAG 
GESLOTEN 

P R O G R A M M A

EXTRA
OPEN!

EXTRA
OPEN!

EXTRA
OPEN!
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Tijdens het paasweekend is ook de ‘Brocante & Antiek route Drenthe’
(19 t/m 22 april). Zijn wij niet bij aangesloten, maar diverse winkels
in de omgeving wel. Zie Facebook voor meer info.

* bij aankoop vanaf €10,-HOOFDSTRAAT 41,  7875 AA  EXLOO -  WWW.THUISOP41.NL

CONCEPTSTORE -  MOOIS VOOR THUIS  |   L IFESTYLE  |   PRODUCTEN MET EEN VERHAALMOOIS VOOR THUIS  |   L IFESTYLE  |   PRODUCTEN MET EEN VERHAAL

/thuisop41

Volg ons op
Facebook en
Instagram voor 
actuele info
en updates m.b.t.
het programma!

20 20 20 20 t/mt/mt/mt/m 26 APRIL 26 APRIL 26 APRIL 26 APRIL
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VRIJDAG 10 MEI: DEMONSTRATIE DAG
Starkey LivioAI bij Van den Berg Hoortoestellen
Starkey LivioAI: Perfect 27 talen verstaan met ‘s werelds eerste 
hoortoestel dat uw mentale - en fysieke gezondheid volgt

EUROPESE INTRODUCTIE
Op vrijdag 22 maart jl. was Feike van den Berg, eigenaar van 
Van den Berg Hoortoestellen Borger, aanwezig bij de Europese 
introductie van de Starkey Livio. Deze historische gebeurtenis, 
waarvoor zelfs de oprichter van Starkey Hearing Technologies uit 

Amerika werd ingevlogen, vond plaats in de Duitse stad Bonn. De 
Starkey Livio is ’s werelds eerste Healthable; een minuscuul toestel 
om in iedere situatie perfect te verstaan wat helpt om mentaal – en 

fysiek fit te worden en te blijven.

AMERIKAANSE MARKTLEIDER
Tijdens de presentaties en workshops konden de
genodigden, als eerste in Europa, kennis maken met

de unieke Livio features. Na afloop van de Livio in-
troductie bood Starkey, de Amerikaanse marktleider 

in de audiologische industrie, de bezoekers de mogelijkheid om een unieke demonstratie 
dag te organiseren. Daarom organiseert Van den Berg Hoortoestellen op vrijdag 10 mei 
a.s., als enige in Noordoost Nederland, een Starkey Livio demonstratie dag.

VERSTAAN EN GEZONDHEID
Met de Starkey Livio kunt u, vanzelfsprekend, natuurlijk horen en optimaal verstaan, zelfs 
in rumoer. Sterker nog: van alle geavanceerde A-merken presteert Livio, volgens een 
recent onafhankelijk Deens onderzoek, het beste qua spraakverstaanbaarheid in gezel-
schap. Maar het unieke van deze nieuwste generatie hoortoestellen zit ´m in het feit dat 
ook uw fysieke en mentale activiteiten worden gevolgd. Starkey Livio is namelijk het eer-
ste hoortoestel ter wereld dat is uitgerust met unieke biosensoren en kunstmatige intel-
ligentie. Hierdoor beschikt Livio o.a. over functies als valdetectie, stappenteller, hartslag-
meter en een ‘live vertaal’ functie. Starkey noemt het “Healthable™ Hearing Technology”. 
Naast perfect verstaan in iedere situatie draagt Livio bij  aan uw welzijn en gezondheid.
 
27 TALEN VERSTAAN
Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat voldoende beweging het risico op een 
groot aantal welvaartsziekten verlaagt. Daarom plaatst Starkey biosensoren in het toestel 
die o.a. uw fysieke én mentale activiteit meten. En deze sensoren doen meer: mocht u 
onverhoopt een keer ten val komen, dan slaat uw hoortoestel alarm bij een familielid of 

vriend. De Amerikaanse fabrikant verwacht een revolutie te ontketenen op het gebied van 
hoortoestellen. Want Livio is een echte alleskunner: naast een proactieve ondersteuning 
om gezonder en comfortabeler te leven, doet het hoortoestel waar Starkey om bekend 
staat: een natuurgetrouwe weergave van muziek én optimale verstaanbaarheid in iedere 
situatie... zelfs in 27 verschillende talen!

OP AFSTAND INSTELBAAR
Bovendien kunt u de intelligente Livio draadloos met uw smartphone of andere Blu-
etooth-apparaten verbinden. Zo speelt het gemakkelijk telefoongesprekken, muziek, films 
en televisieprogramma’s direct af in uw oren. Ook ideaal: Van den Berg Hoortoestellen kan 
uw Livio toestel op afstand, via het internet, volledig instellen en programmeren. Handig 
wanneer u niet in de buurt van de winkel bent.

VRIJDAG 10 MEI DEMONSTRATIE DAG
Nieuwsgierig geworden naar de onbegrensde mogelijkheden van Starkey Livio? Wij 
nodigen u van harte uit om, op vrijdag 10 mei, de Starkey Livio zelf te komen ervaren en 
- beluisteren. Tijdens deze dag worden er, door de productspecialist van Starkey Benelux, 
eenviertal presentaties en demonstraties gegeven, zowel ’s ochtends, ’s middags áls ’s 
avonds. Meld u nú aan voor deze gratis demonstraties. Dit kan per e-mail, telefonisch en 
in de winkel. Maar wacht niet te lang; het aantal plaatsen is beperkt en, vol is vol!

VAN DEN BERG HOORTOESTELLEN BORGER
U vindt dé hoorspecialist van de Drentse Hondsrug,  
Van den Berg Hoortoestellen, aan de Torenlaan 12C in  
Borger. Naast het feit dat de winkel uitstekend bereikbaar 
is met het openbaar vervoer en de auto, beschikt de  
winkel ook over een ruime gratis parkeergelegenheid.  
Bel 0599 – 235 444, en maak vandaag nog een afspraak 
voor de ‘Starkey Livio Demonstratie Dag’ op vrijdag 10 mei! 
Tot horens bij Van den Berg Hoortoestellen in Borger.

Van den Berg Hoortoestellen | Torenlaan 12C | BORGER | T. 0599 – 235 444
www.vandenberg-hoortoestellen.nl | info@vandenberg-hoortoestellen.nl
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De zorg voor een kunstgebit is er één die absoluut goed moet zijn. Tandtechnisch laboratorium Dental Borger is een 
kwalitatief hoogstaande praktijk die zeer bedreven is in het vervaardigen van allerlei protheses en klikgebitten.

Dubbel zo leuk
Navid Moghadam kwam in 2003 naar Nederland. Hoewel 
hij eerst Engels studeerde, heeft hij zich later volledig op 
het tandartsgilde gestort. Eenmaal in loondienst merkte 
Navid dat zijn ambitie om eigen benen te staan begon te 
groeien. Op een bepaald moment deed de kans zich voor 
en sinds 2010 is Dental Borger hét adres in Borger en 
wijde omgeving voor kwalitatief hoogstaande protheses. 
“We behandelen patiënten voor allerlei protheses,” vertelt 
Navid. “Doordat we veel contact hebben met de meeste 
praktijken in de regio, zie ik ook veel verschillende geval-
len voorbij komen. Dat maakt het vak erg divers en dub-
bel zo leuk. Protheses aanmaken is echt vakwerk. Want 
hoewel je zonder diploma’s een praktijk mag beginnen, 
vind ik het belangrijk wel volledig geschoold te zijn. Het is 
niet zomaar iets dat je vervaardigd. Het gaat om iemands 
gebit en dus moet wat je levert perfect zijn.”

Navid is erg dankbaar voor alle mensen die in de loop 
der jaren zijn binnengelopen: “Ik vind het zo mooi dat 
we nu vaste klanten hebben. Ik moest vanaf een nulpunt 

beginnen, maar gaandeweg namen steeds meer mensen 
contact met ons op. Als je dan ziet dat men ook weer-
komt en onze praktijk aanbeveelt bij familie en kennissen, 
dan is dat wel een vorm van waardering. Ik ben erg blij 
met iedereen en wil ze dan ook van harte bedanken.”

Erkend leerbedrijf
Dental Borger is een erkend leerbedrijf. Stagiaires van 
zowel vol- als deeltijd opleidingen leren van Navid de 
kneepjes van het VAK. Iemand die op zoek is naar een 
stageplek kan altijd kijken op de website: sbb.nl voor be-
schikbare plekken. Momenteel is er bij Dental Borger ook 
plek voor een stagiair.

“Ja, ik vind het belangrijk om kennis er ervaring door te 
geven. Ik ben ooit ook zo begonnen, het zou zonde zijn 
om wat ik heb geleerd voor mezelf te houden.” 

Dental Borger 
Achter de Brink 19  |  9531 AZ Borger 
0599- 213 136  |  info@dentalborger.nl

Dental Borger: kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
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Klankschalenconcert en Open middag met o.a. Yoga Meditatie, Zwangerschapsyoga
Men is welkom op het klankschalen concert (reserveren!) op de Open middag op 
14 mei of voor een Yogales voor Gekleurd Grijs. Inmiddels geef ik dertig jaar les in 
doorgaande Yoga Meditatiegroepen aan jong en ouder. Instromen is mogelijk of men 
kan zich opgeven voor de voorjaarscursussen! Ook voor individuele afspraken of life 
coaching.  Je kunt bij mij terecht of je jong bent of oud, stijf of soepel, onrustig bent, 
(bijna) Burn-out, het niet meer ziet zitten of juist wel en meer verdieping wilt in Yoga of 
al Yogadocent bent. Dat kan in Gasselternijveen en Stadskanaal. Bij voldoende  
belangstelling ook in Borger en Drouwen of op jouw locatie.

"Deelnemers zeggen dat de
dag dat ze bij mij Yoga deden,

of een (massage/healing) 
behandeling ontvingen, 

ze meestal de beste nachtrust 
van de hele week hebben"

Ervaar de authentieke Himalaya Yoga 
Meditatie vorm
Je krijgt oefeningen die soepeler en ster-
ker maken. De ademruimte en rust die 
ontstaat in mijn lessen maken je dagelijks 
leven lichter! Iedereen is welkom. Ook 
wanneer je nog niet vertrouwd bent met 
Yoga, beperkt in je fysieke mogelijkheden, 
stijf of onrustig bent. Het wordt zoveel 
mogelijk aangepast gegeven, eventueel 
op een stoel! Want er zijn groepen voor 
beginners, senioren, meer ervaren beoefe-
naars en zwangerschapsyoga.

"Meerdere Yoga docenten
uit de omgeving zijn eerst 

bij mij op les geweest, ervaren hoe 
heilzaam het is en mooi, en zijn 
daarna opleidingen ervoor gaan 

volgen, en docent geworden"

Individueel en life coach
Je kunt bij mij ook individueel terecht. Bij 

stress en Burn-out of voor ademtraining 
en ontspanning of om te genieten van een 
massage. Vrouwen en kinderen ontvangen 
hier regelmatig de bijzonder ontspannen-
de Ayurveda massage met olie, welke het 
immuunsysteem versterkt en de vitaliteit 
verhoogt. Een massage met klankschalen 
doet ook je energie weer stromen.  

"Zo kom je makkelijker
tot "jezelf"

Jong en oud ontspannen en genieten ruim 
20 jaar van Klankschalen lig-concerten. 
Hier mogen mensen liggend het concert 
ervaren. René Stahn en/of ik bespelen 
oude klankschalen, Balinese en Chinese 
gongen, tempelbellen, didgeridoos, tam-
poera's en hart fluiten. Daardoor heen we-
ven we Tuva boventoonzang en Himalaya 
mantra’s. De stilte verdiept, men ervaart 
de weldadige ruimte, een meditatieve 
staat met een helende werking. Deze con-
certen worden maandelijks aangeboden 
op zondagen van 11.30-13.00 uur (www.
klankschalen.nl; www.didgeridoo.nl).

"Vooral de klankschaal op
het lichaam geeft een heel 
bijzonder gevoel, wat een 

prachtige ervaring, 
tot in mijn ziel"

Centrum Samavihara
Wij bouwden Centrum Samavihara in 
2000 op 1 hectare verwilderd gebied. 
Daarna plantten we 1000 bomen en 
maakten een moes-, fruit- en kruidentuin. 
Onze IJslandse paardjes bieden hiervoor 
de mest. Het gezang van vele vogelsoor-
ten is nu prachtig! Soms drinken reeën 
uit ons leliemeertje. Men kan wandelen 
over het "Mindfulness pad en het "kleine 
Himalaya Pad". Soms worden buiten 
lessen gegeven. Binnen is een heldere en 
behaaglijk vloerverwarmde lesruimte met 
mooie akoestiek voor de klankschalen 
concerten en boven de praktijkruimten. 

"Na dertig jaar lesgeven geniet 
ik nog evenveel van dit werk"

Romy van der Pool
Na dertig jaar opleidingen, bijscholingen 
en het volgen van vele stilte retraites, ook 
in de Himalaya geniet ik nog evenveel 
van het begeleiden  van de deelnemers! 
Als Lid van de VYN mocht ik lesgeven op 
inter-en nationale Yogacongressen. Maar 
ook jou of in uw bedrijf geef ik graag les! 

Gratis
Spreek met mij af en neem dit artikel mee 
voor een gratis les of een vrijblijvende ken-
nismakings gesprek. Het lig(ht)-concert is 
van 11.30 tot 13.00 uur, de Open middag 
van 14.00-16.00 uur.  

Voor reserveren of meer informatie:
Centrum Samavihara Hoofdstraat 8
Gasselternijveen - 0599 512 075
www.romyvanderpool.nl
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Al ruim 23 jaar is Hoving Kunststofbouw een vertrouwd 
adres in Gieten en omgeving. Men kan er voor allerlei 
zaken terecht en de klanten komen dan ook graag terug 
bij het bedrijf van de familie Hoving. Het begon allemaal 
in Stadskanaal. Per 22 december 1997 is Gieten de vesti-
gingsplaats van het bedrijf.

Het team van Hoving Kunststofbouw runt de zaak nog 
steeds met heel veel passie en weet dat de klant ontzet-
tend belangrijk is. ,,Onze klant moet het gevoel hebben dat 
alles van A tot Z klopt plus dat hij/zij de enige klant is waar 

het om draait en ons dus ook volledig het vertrouwen kan 
geven”, leggen ze uit. ,,Wij zijn pas tevreden als de klant 
ons een bericht via de email stuurt of even telefonisch con-
tact opneemt of wanneer onze monteurs het werk hebben 
afgerond en men tegen ons zegt ‘dit ziet er geweldig uit’, 
waarop wij dan zeggen ‘daar doen we het voor en zegt het 
voort!’, want van mond-tot-mondreclame is de beste re-
clame.”

Wat doet HKB precies? Alles op het gebied van het leveren 
en plaatsen van kunststof kozijnen, deuren, schuifpuien, 
dakkapellen, gevelbekleding, dakgoten en windveren waar 
tien jaar garantie op zit. Het werk vindt er heel secuur 
plaats: immers, alles voor de klant en om de klant nóg be-
ter te bedienen is er meer: HKB levert ook screens en rol-
luiken met vijf jaar garantie en inzet- en plissé-horren en 
raamdecoratie met twee jaar garantie. Als een kijkje wordt 
genomen aan de Hoevenkamp 4 dan ziet men een prach-
tig bedrijfspand met keurige entree. Tevens is er een ma-
gazijn/werkruimte, een showroom en een kantoorruimte.

Elke dag gaan de monteurs op pad en verrichten werk-
zaamheden bij klanten in de omgeving. Gerrit Jan gaat 
vaak op klantenbezoek en werkt veel op kantoor. Hij be-
stelt, ontvangt, verwerkt en zorgt ervoor dat hetgeen be-

steld is gecontroleerd wordt op juistheid hiervan en klaar 
staat voor transport, zodat de monteurs `s morgens na 
een bak koffie en bespreking van de werkzaamheden ge-
lijk kunnen vertrekken naar de klant. Gerrit Jan heeft met 
iedereen contact en werkt met iedereen binnen het bedrijf 
nauw samen om zo de lijnen kort te houden.

Hoving Kunststofbouw is gevestigd aan Hoevenkamp 4  
op het bedrijventerrein De Bloemakkkers, 9461 HE Gieten.  
Het telefoonnummer is 0592-266010. 
Het e-mailadres is info@hkb-gieten.nl

Klant is nog echt koning bij Hoving Kunststofbouw in Gieten
OPEN DAG 2e Paasdag (22 april) van 10.00 – 17.00 uur. U bent van harte welkom!
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Klaar voor het voorjaar met acupunctuur 
bij Praktijk Heuveling te Valthe
Het voorjaar is een mooie tijd. De dagen worden langer, de temperatuur hoger en overal 
kleurt het groen. Tijd om lekker naar buiten te gaan en te genieten! Tenzij hooikoorts je 
binnen gevangen houdt. Of als je pijn hebt, want dan ga je niet voor je plezier wande-
len, fietsen of in de tuin aan de slag. En met hoofdpijn heb je meestal geen zin om in de 
zon te zitten. 

Wat doe je dan, om 
te genieten van het 
voorjaar? Je kunt na-
tuurlijk grijpen naar 
pillen. Die onderdruk-
ken je klachten, zodat 
je weer verder kunt 
alsof er niets aan de 
hand is. Maar dat 
werkt meestal maar 
tijdelijk en je lichaam 
krijgt een boel 
chemische stoffen te 
verwerken. Je kunt er 
vervelende bijwer-
kingen van krijgen 
en dat leidt soms tot 
nog meer medicatie. 
Uiteindelijk wordt je 
steeds ongezonder in 
plaats van beter. 

Kan het ook anders? 
Ja. Het is zo simpel dat je er meestal niet aan denkt: laat je lichaam zichzelf helen. Dat 
doe je ook als je een blauwe plek hebt of een bot breekt,  dus waarom niet als je iets 
anders mankeert? Je lichaam kan pijnstillers aanmaken die veel sterker werken dan 
een pil, kan allerlei schade repareren en je in een betere, gezondere balans brengen, 
ongeacht wat je klachten zijn. Het enige wat je nodig hebt, is een manier om jezelf in de 
herstelmodus te brengen. 

Praktijk Heuveling in Valthe doet precies dat, met behulp van acupunctuur. Dus heb 
je zin om van het voorjaar te gaan genieten? Maak dan een afspraak en ervaar zelf hoe 
veel goeds acupunctuur voor jouw gezondheid kan doen. Op de website van de praktijk 
vind je alle informatie. 

Praktijk Heuveling vind je aan de Leemkuilenweg 6b te Valthe. Bel 06-25551888 of kijk 
op www.praktijkheuveling.nl
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Als schoonheidsspecialiste en massagetherapeut is Aly Kiers er voor particulieren en be-
drijven, met een ambulante praktijk en salon in Gieterveen. Met haar Aly’s Beauty Care 
biedt Aly onder meer een speciale massagevorm, namelijk voor mensen met kanker.

Door Eline Lohman

GIETERVEEN – Een massage voor mensen die kanker hebben, is heel belangrijk, legt 
Aly uit. “Deze ziekte komt zoveel voor; het is een heel ingrijpende gebeurtenis in het 
leven van iemand. Dan is het heel belangrijk dat er even een rustmoment is. Dat kan 
ik geven door middel van een massage. Dit is een speciale methode voor mensen die 
geraakt zijn door kanker. De massage is minder intensief dan reguliere massages en 
daardoor rustgevender. Zodat het ook echt ontspanning geeft. Je hoeft even niet aan 
de ziekte te denken. Ik werk met magnesium en merk dat mensen dat heel fijn vinden, 
omdat het ontspant. Daarna ervaren ze ook echt minder pijn.”

Deze massage is lang niet het enige dat in het aanbod van Aly’s Beauty Care te vinden 
is. Aly heeft een salon aan huis in Gieterveen en werkt ook ambulant, wat inhoudt dat 
ze bij mensen thuis komt. Verder is ze te vinden bij Adviesdrogist Lammie Vedder in 
Gieten en bij Landal Het Land van Bartje in Ees. 

In haar salon verzorgt Aly – die regelmatig contact heeft met collega’s om haar kennis 
over het vakgebied goed bij te houden - onder meer huidanalyses, waarbij ze eventuele 
schades op de huid waarneemt. Vragen deze schades intensievere aandacht, dan ver-
wijst ze haar klanten door naar de huisarts. Verder houdt Aly zich bezig met massage-
therapie, zoals triggerpoint, waarbij pijnpunten gezocht worden. “Ik ben massagethera-
peut en verzorg ook veel hoofdpijnmassages, waarbij de nek en schouders gemasseerd 
worden. Verder verzorg ik gezichtsbehandeling, epileer en hars ik, geef manicures of 
een stoelshiatsu en ik geef huid- en make-up advies. Ik gebruik alleen Nederlandse pro-
ductlijnen in mijn salon.” Zoals de make-uplijn van het merk Blezi, die via de website 
www.blezi.com te bestellen zijn. 

Voor informatie over Aly’s Beauty Care kan gekeken worden op www.alysbeautycare.nl.

Aly’s Beauty Care  |  Torenveen 12  |  9511 PB Gieterveen  |  Tel. 0599-648889

Speciale massagevorm bij Aly’s Beauty Care in Gieterveen
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Autobedrijf Rijnberg heeft service nog 'ouderwets' hoog in het vaandel
De familie Rijnberg is al vanaf 1883 actief op de plek 
waar Rikus Rijnberg anno 2019 zijn autobedrijf heeft. 136 
jaar geleden waren er nog bijna geen auto’s en was het 
bedrijf een stelmakerij. Later werd het uitgebreid met 
een smederij en werden er achtereenvolgens wipkarren, 
kruiwagens, ploegen en eggen vervaardigd. Weer later 
werden ook reparatiewerkzaamheden aan tractoren ter 
hand genomen. In de vijftiger jaren kwamen daar ook 
nog auto’s bij. Autobedrijf Rijnberg is een bedrijf dat met 
de tijd is meegegaan maar nog altijd ouderwets goede 
service geeft.

“Autobedrijf Rijnberg is een reparatie- en onderhoudsbe-
drijf, ik verkoop zelf geen auto’s.” steekt Rikus van wal. 
“Wel help ik mensen die een auto willen aanschaffen met 
de technische aspecten van een eventuele aankoop. Zijn 
er mankementen zichtbaar, wat voor bekende klachten 
heeft een bepaald soort auto en vooral: hoe is de staat 
van onderhoud. Het zijn zaken die men niet altijd direct 
weet. Door mijn jarenlange ervaring met allerlei merken 
en types auto weet ik waar ik op moet letten en kan ik vrij 
snel zien of het een goede koop zal zijn of dat men beter 

van deze aankoop kan afzien en verder 
zoeken.” 

Autobedrijf Rijnberg is een zelfstandig 
bedrijf, niet gebonden aan merken en 
importeurs. Het bedrijf is lid van de 
BOVAG. Het enige uitgangspunt is de 
klant goed te helpen. Als er iets aan 
de auto mankeert wordt dit vakkun-
dig gerepareerd en niet provisorisch 
verholpen. “Ik neem echt de tijd voor 
een auto. Als iets klaar moet dan ga ik 
daar ook voor. Dat is ook de reden dat 
ik er geen autohandel bij heb. Dat leidt 
teveel af van de reparatiewerkzaamhe-
den. Als een auto stuk is ga ik ervan 
uit dat deze zo snel mogelijk weer 
klaar moet zijn. Daar wil ik me volledig 
voor inzetten.” Deze ‘ouderwetse’ 
werkwijze is nog altijd een succes. Ri-

kus heeft veel vaste klanten die blijven terugkomen. Ook 
als ze iets verder weg gaan wonen weten ze de vakman 
uit Gasselternijveen vaak toch weer te vinden. 

“Als je te lang blijft hangen in het oude sla je de plank 
wel mis”zegt Rikus. “De technologie van auto’s blijft zich 
ontwikkelen, veel sneller dan bijvoorbeeld 10 jaar gele-
den. Daarin moet je wel mee, ik zal ook mijn vakkennis 
blijven bijhouden. Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen 
blijf ik degelijk werk voor eerlijke prijzen leveren. Recent 
onderzoek van de consumentenbond laat zien wat de 
gevolgen kunnen zijn van het te goedkoop aanbieden van 
diensten. Je zult mij niet zien stunten met prijzen, ik wil 
de kwaliteit blijven waarborgen.”

Autobedrijf Rijnberg is te vinden aan de Hoofdstraat 169 
in Gasselternijveen en op www.autobedrijfrijnberg.nl 
Bel gerust voor het maken van een afspraak of 
meer informatie 0599-512239 of mail naar 
info@autobedrijfrijnberg.nl
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Gebr. Wever in Valthermond is van alle 
markten thuis 
Gebr. Wever BV Handelsonderneming in Valthermond is een begrip in de regio op het 
gebied van bestrating en veenproducten. ,,Wij zijn begin jaren ’80 met nieuw bestra-
tingsmateriaal begonnen. Toen waren het alleen nog maar betonklinkers en grindtegels, 
maar tegenwoordig kun je allerlei bestratingsmateriaal krijgen. Denk maar aan klinkers, 
getrommelde stenen, betontegels en keramische tegels’’, begint Jan Koers zijn verhaal. 

Gebr. Wever heeft diverse leveranciers -waaronder Kijlstra, Tuinvisie, Morssinkhof, 
Diamant, Wienerberger, Exluton, Redsun, MBI, Gardenlux, Michel Oprey en Berding 
Beton- , waardoor het bedrijf de consument een brede schaal van materiaal aanbieden. 
,,Vooral de printtegel en keramiek, die je tegenwoordig ook veel voorbij ziet komen bij 
verschillende tv-programma’s, zijn populair. Tuinverlichting is tegenwoordig ook niet 
meer onmisbaar voor huis en tuin ook hierin zij we sterk aanwezig. De verschillende 
prijsklassen die Wever hanteert gaan van de Budgetlijn naar de Hoogwaardige lijn. 
,,Doordat we met verschillende hoveniers en bedrijven samenwerken, gaan we hierin 
mee. Dat geldt ook voor de voorraden van materialen, omdat op een gegeven mo-
ment verschillende fabrieken in onze omgeving zijn weggevallen. Onze klanten – zoals 
straatlegbedrijven, aannemers en gemeentelijke instellingen – waarderen dit wel heel 
erg. Leveringen proberen we dan ook altijd met onze vaste huisvervoerder binnen vijf 
werkdagen te leveren.’’ 

Tuinonderhoud 
Voor de tuinonderhoud kan Gebr. Wever zowel tuinturf, potgrond, aanvulgrond als 
compost aanbieden. ,,Dit kan eventueel los afgehaald worden. Ook kunnen we diverse 
soorten zand, split en grind leveren, zowel los gestort als in Big Bags.’’ Klanten kunnen 
altijd langskomen voor een passende offerte of deze aanvragen via www.gebr-wever.nl. 
Het showterrein is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag-
morgen van 8.00 tot 12.00 uur. 

Gebr. Wever BV Handelsonderneming 
is gevestigd aan de Kavelingen 52 in 
Valthermond (tel. 0599-412500).
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Atelier Natuurlijk Geschikt in Gieten
Atelier Natuurlijk Geschikt is 4 jaar ge-
leden ontstaan als een nieuwe uitdaging 
gebaseerd op 25 jaar ervaring bij diverse 
luxere bloemenwinkels. Atelier Natuur-
lijk Geschikt is gevestigd op de deel van 
de boerderij op Zandvoort 4 9461 TB te 
Gieten. Het bestaat uit een sfeervol Ate-
lier en een eveneens sfeervolle winkel.

Je kunt er elke donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagmiddag, tijdens de openingstij-
den van de winkel, een workshop komen 

volgen; alleen of met een groep(je). 
De overige dagen/tijden gaat de work-
shop door vanaf 6 personen.

Er kan gewerkt worden met wilgente-
nen, bloemen of beton. Keuze uit de 
meer dan 20 voorbeelden, waarin je 
ook nog eens je eigen kleurschakering 
kunt bepalen. We werken veel met 
natuurlijke materialen, materialen die 
mooi indrogen,flesjes en reageerbuis-
jes zodat de bloemen eenvoudig te 

vervangen zijn. Op 
deze manier heb je 
lang plezier van je 
creatie.

Natuurlijk kunnen 
alle arrangementen 
ook kant&klaar besteld 
worden en staan er tal 
van leuke, creatieve, 
niet alledaagse, natuur-
lijke arrangementen en 
woonaccessoires klaar.

Nieuwsgierig? Kom gezellig langs!
Drie keer per jaar houden we Open 
dagen. Wil je hiervan op de hoogte 
gebracht worden? Meld je dan aan voor 
drie nieuwsbrieven via onze website: 
www.natuurlijkgeschikt.nl

De nieuwe
voorjaarscollectie
is binnen bij
Selekt Wonen
Ter Veen in Borger
Deze tijd van het jaar is een uitstekende gelegen-
heid om eens binnen te lopen bij Selekt Wonen 
Ter Veen in Borger. De ruim opgezette woning-
zaak met een breed assortiment voor Wonen, 
Zitten en Slapen heeft onlangs de nieuwe collec-
tie binnen gekregen. En die is beslist de moeite 
van het bekijken waard! 

Inspiratie 
De stylistes zijn zojuist de deur uit op het 
moment dat de redactie van deze uitgave zich 
meldt bij Selekt Wonen Ter Veen. “De collectie 
wijzigt twee keer per jaar”, vertelt Anthony ter 
Veen. “En dan ondergaat ook de showroom een 
sfeerverandering.” Het is zo dat veel mensen 
tijdens in het voorjaar hun  interieur gaan 
veranderen “Met het bekijken van onze nieuwe 
collectie worden mensen heel vaak geïnspireerd 
en krijgen daardoor allerlei leuke ideeën om het 
interieur te veranderen.” 

Sfeervol 
Al meer dan 35 jaar is Selekt Wonen Ter Veen 
gevestigd aan de Bloemdijk 1a in Borger. Het 
prachtige pand met een breedte van 100 meter 
heeft de uitstraling van een woonpromenade, 
wat nog eens wordt versterkt door de 18 bogen, 
die over de volle breedte van het pand aan de 
luifel zijn verbonden. Binnen vindt u een totale 
collectie aan meubelen, woningtextiel en slaap-
kamers waardoor Selekt Wonen Ter Veen garant 
staat voor sfeervol wonen, zitten en slapen. “Wij 
hanteren drie stijlen”, legt Anthony ter Veen uit. 
“Dat zijn Romantisch, Lifestyle en Rustiek. Daar-
mee richten wij ons op een brede doelgroep. 
Ons assortiment hoort thuis in het middenseg-
ment en is voor jong en oud heel toegankelijk.” 

Pasen
Om de nieuwe collectie een feestelijk tintje te 
geven houdt selekt wonen ter veen op tweede 
paasdag een PAASSHOW en zijn de deuren 
geopend van 11-17uur. Gewoon gezellig ideeën 
opdoen of toch gelijk profiteren van één van de 
leuke paasacties, u bezoek is zeker de moeite 
waard.

Actueel 
Selekt Wonen Ter Veen is aangesloten bij twee 
landelijk opererende groepen, voor textiel de 
bekende Colors@home groep en de grootste 
inkoopclub in Nederland op het gebied van de 
meubelen, met als voordeel dat er gezamenlijk 
kan worden ingekocht. Dat biedt Selekt Wonen 
Ter Veen de mogelijkheid om uitstekend te kun-
nen concurreren. 

Bovendien bent u als klant altijd verzekerd van 
actuele collecties en de nieuwste ontwikkelin-
gen. “Beide groepen bieden zoveel variatie en 
mogelijkheden wat betreft kleur, vorm, model 
en bekleding dat wij vrijwel geen ‘nee’ hoeven 
verkopen”, vult Anthony ter Veen aan. “Ik durf te 
stellen dat onze prijs-kwaliteitverhouding meer 
dan goed is. Voor hetzelfde product is men bij 
ons nooit duurder uit, eerder goedkoper. Wij 
zeggen wel eens dat we zeer ALERT zijn. Ofte-
wel: Actueel, Lokaal goed bekend, Echte aan-
dacht voor de klant, Royaal en diep assortiment 
en Topkwaliteit tegen een betaalbare prijs.” 

Serivce
Iedereen bied service… , maar bij selekt wonen 
ter veen is de service:  het overtreffen van uw 
verwachtingen!

Selekt Wonen Ter Veen is gevestigd in 
Borger aan de Bloemdijk 1a (aan de weg 
Borger – Stadskanaal.) Telefoon: 0599-234489. 
U kunt ook eens kijken op het internet via 
www.ter-veen.nl
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‘Thuis op 41’ viert 1-jarig bestaan
Moois voor thuis | Lifestyle | Producten met een verhaal
Exloo - Komend weekend is het precies een jaar 
geleden dat ‘Thuis op 41’ in Exloo haar deuren 
opende. “Veel mensen uit Exloo en wijde omge-
ving weten ons al te vinden en zijn enthousiast 
over het assortiment dat van je huis een gezellig 
thuis maakt”, aldus Geja, eigenaresse van deze 
bijzondere conceptstore in het hart van Exloo. 
"Voor al deze mensen en voor iedereen die ons 
nog niet kent organiseren we een feestelijke 
week rondom het Paasweekend. Vanaf zaterdag 
20 april tot en met vrijdag 26 april zijn er allerlei 
activiteiten, gasten en leuke acties in de winkel. 

Het adres is meteen de naam van onze concept 
store: ‘Thuis op 41’. Een winkel met een mix van 
woon- en lifestyle artikelen, cadeautjes en een bijzondere collectie wenskaarten. Mooie 
producten van labels met een verhaal die je niet op elke hoek van de straat tegenkomt 
en die ieder op hun eigen manier invulling geven aan eerlijke handel, duurzaamheid of 
een bewuste en liefdevolle levensstijl. Een aantal merken (labels) is inmiddels niet meer 
weg te denken. Je zou ze bijna de ‘Thuisop41merken’ kunnen noemen. In de feestelijke 
week rond Pasen zullen deze merken allemaal extra in het zonnetje worden gezet. Met 
win- en kortingsacties, proeverijen, demonstraties en gasten in de winkel. Voor dage-
lijkse gedetailleerde informatie hierover verwijst Geja naar de Facebook- en Instagram-
pagina’s van ‘Thuis op 41’. Elders in deze krant vindt u ook onze advertentie met de 
uitgebreide agenda. 

De belangrijkste activiteiten zijn achtereenvolgens: Een proeverij van de biologische 
delicatessen van ‘Lie Gourmet’ op paaszondag en paasmaandag van 13.00 tot 17.00 
uur. Ook op paasmaandag, een proeverij met ‘lekkere cadeautjes’ van ‘Zuster Evie’ uit 
Coevorden. Op dinsdag gevolgd door demonstraties en stylingtips over de woonac-
cessoires en sjaals van ‘Knit Factory’ van 13.00 tot 15.00 uur. Woensdag de 24e belooft 
een bijzondere middag te worden voor iedereen die van wenskaarten en/of illustreren 
houdt. ’s Middags van 13.30 tot 16.30 bent u in de gelegenheid om kennis te maken met 
het werk en de creatieve mensen achter de illustraties en teksten van o.a. ‘Nina Maakt’ 
(zij ontwierp bijvoorbeeld de tas van de laatste editie van de beurs Wonen & Co), ‘Klei-
ne Dingen’ (gespecialiseerd in natuur illustraties) en de papierzaken van ‘Grafiquelien’. 
We sluiten de week af met de introductie van een nieuw theemerk bij ‘Thuis op 41’ in de 
vorm van een gezellige theeproeverij op vrijdag 26 april door ‘Your Daily Teacup’. 

Al met al veel leuke activiteiten, voor elk wat wils en voor iedere klant een leuke attentie. 
Kom gerust genieten. We verheugen ons op uw komst.

‘Thuis op 41’ – Hoofdstraat 41, 7875 AA EXLOO. www.thuisop41.nl




