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Al ruim 21 jaar is Hoving Kunststofbouw een vertrouwd 
adres in Gieten en omgeving. Men kan er voor allerlei za-
ken 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 ontzettend 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 contact 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 reclame.”

Wat doet HKB precies? Alles op het gebied van het leveren 
en plaatsen van kunststof  kozijnen, deuren, schuifpuien, dak-
kapellen, 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 beter te bedienen is er 
meer: HKB levert ook screens en rolluiken met vijf  jaar garan-
tie en inzet- en plissé-horren en raamdecoratie met twee jaar 
garantie. Als een kijkje wordt genomen aan de Hoevenkamp
4 dan ziet men een prachtig bedrijfspand met keurige entree. 
Tevens is er een magazijn/werkruimte, een showroom en een 
kantoorruimte.

Elke dag gaan de monteurs op pad en verrichten werkzaam-
heden bij klanten in de omgeving. Gerrit Jan gaat vaak op 
klantenbezoek en werkt veel op kantoor. Hij bestelt, ontvangt, 

verwerkt en zorgt ervoor dat hetgeen besteld is gecontroleerd 
wordt op juistheid hiervan en klaar staat voor transport, zo-
dat de monteurs `s morgens na een bak koffie en bespreking 
van de werkzaamheden gelijk 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 hou-
den.

Hoving Kunststofbouw is gevestigd aan Hoevenkamp 4 op het 
bedrijventerrein De Bloemakkkers, 9461 HE Gieten. Het tele-
foonnummer 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 (17 april) van 10.00 – 17.00 uur. U bent van harte welkom!
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Yoga Lente cursussen, binnen en buiten 
in Gasselternijveen en Stadskanaal 
Het is lente! Heerlijk naar buiten, conditie opbouwen met  Yoga Power of   genieten 
tijdens een yogadag. Ontspannen in wekelijkse lessen,  Klankschalen-concert, mooie 
workshops of  bij individuele afspraken klankschalen-, olie of  healing massage. 
Gezond samen bewegen en ontspannen met persoonlijke aandacht en toewijding van 
Romy van der Pool. Dit kan in Stadskanaal én in Gasselternijven in Yoga Meditatie 
Klankschalen Centrum op 1 hectare. 

Bijzonder is  de Yogadag. Fijn wanneer je ervaart dat je stijver of  vermoeider bent geworden, 
onrustig of  (bijna) Burn-out dat het weer verbeteren kan. Ook kan je deelnemen in Yoga 
Meditatie verdiepingsgroepen Dit is wanneer je geestelijk en fysiek er aan toe bent en verlangt 
verder te  ontwikkelen in Yoga Meditatie. In het Centrum worden ook klankschalen behande-
lingen, concerten, ontspanningsmassage en healing gegeven. Romy heeft 25 jaar leservaring 
en 40 jaar  beoefend en verdiept in meerdere specialisaties zoals in: adem en ontspanning, 
chakra’s, wijsbegeerte en Ayurveda,  ouderen en het bedrijfsleven. 

Belangstellenden kunnen vragen om een vrijbijvende rondleiding en informatie op 
T 0599-512075 of  www.romyvanderpool.nl
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smartPULS Emmen bestaat 10 jaar!
De specialist in definitief ontharen, huidverjonging, afslanken
Als u contact opneemt met smartPULS Emmen 
kunt u op afspraak vrijblijvend langskomen voor 
een gratis consult en “proefbehandeling” van zo-
wel definitief ontharen, huidverjonging en afslan-
ken. Eerst krijgt u een persoonlijk advies over de 
behandeling. Wat de mogelijkheden zijn voor wat 

betreft ontharing of huidverjonging/verbetering en 
afslanken. 

SmartPULS bestaat 10 JAAR! En wil dit heugelijke 
feit met u vieren. Knip de bonnen uit of maak een 
vrijblijvende afspraak!

Ontharen d.m.v. CMP: Specifiek, bijzonder en zeer 
uniek in Europa 
Vergoeding door uw zorgverzekeraar 
Voor wat betreft ontharen werkt eigenaresse Trudy 
Fietje met de unieke CMP- (constant Multi puls) 
methode, dat door lichtimpulsen de haren duurzaam 

en definitief verwijdert. Het grote voordeel hiervan 
is dat de behandeling pijnloos is, er geen rode 
vlekken te voorschijn komen en dat de huid niet 
verbrandt. Het allergrootste voordeel voor ieder-
een is dat het resultaat met minder behandelingen 
bereikt wordt. Daardoor is het veel voordeliger 
dan andere ontharingsmethodes. Bij deze oude 
behandelingen ontstaan er meestal huidirritaties 
en kleine ontstekingen. In bepaalde gevallen kon 
de huid zelfs verbranden. 

Al deze bijwerkingen komen bij de CMP-methode 
niet voor! SmartPULS is dan ook de enige in 
Europa die met deze veilige methode werkt, vooral 
op het gebied van ontharen is dit uniek. 

Trudy Fietje werkt in haar ANBOS gecertificeerde 
salon in Emmen met deze unieke methode. Trudy 
legt uit dat de resultaten verbluffend zijn bij zo-
wel huidverjonging als definitief ontharen. Het 
lichtsignaal wordt door de huid opgenomen en 
omgezet in warmte. Het is dus een aangename 
warmte, waardoor eveneens het collageen wordt 
hersteld als men kiest voor een behandeling voor 
huidverjonging. Tevens werkt Trudy als enige in 
Nederland met het lichtsysteem die ze combineert 
met een nieuw facelift systeem. De huid wordt van 
binnen naar buiten herstelt, waardoor uw huid er 
weer jonger uit komt te zien en kan tevens desge-
wenst worden gelift en hetzelfde effect bereiken 
als botox en fillers.

Mensen met lichtere haartjes of juist met een 
donker huidtype kunnen nu ook naar tevredenheid 
behandeld worden. Tevens vertelt Trudy enthousi-
ast dat men voortaan ook bij smartPULS Emmen 
terecht kan in hun ANBOS gecertificeerde schoon-
heidssalon voor de meest uiteenlopende schoon-
heidsbehandelingen.

20 april: Dr. Pasdeloup aanwezig
De eigenaresse legt tot slot uit dat ze in haar salon 
op het gebied van injectables nu ook samenwerkt 
met dr. Pasdeloup van Cosmediline. Deze be-
kende arts verzorgt nu ook in Emmen de nieuwste 
rimpelbehandelingen middels inspuitingen door 
middel van diverse injectables en uiteraard nog 
veel meer. Dr. Pasdeloup zal 20 april weer aan-
wezig zijn bij  smartPULS  Emmen voor een gratis 
vrijblijvend consult en eventueel behandelingen.

Alles onder 1 dak
U kunt bij smartPULS Emmen terecht voor huid-
verbetering, huidverjonging, afvallen en ver-
stevigen, definitief ontharen, tandenbleken met 
X-Treme Smile, wimper extensions, permanente 
make-up, beauty makeover, korte behandeling, 
bruidsarrangementen en schoonheidsbehandelin-
gen.

Voor meer informatie of het maken van een af-
spraak kunt u bellen met 06-25442244.

Uiteraard bent u altijd op afspraak welkom op de 
Weerdingerstraat 42B te Emmen om een gratis en 
vrijblijvende proefbehandeling te ondergaan.

Wilt u van tevoren kennis maken met het ontharing 
en verjongingssysteem of het nieuwe afslanksys-
teem, dan kunt u terecht op de website van smart-
PULS Emmen. www.smartpulsemmen.nl
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Bakkerij Job in Gieten is niet alleen een ambachtelijke maar ook een unieke bakkerij 
met eigen (streek)producten   
door Jaap Ruiter 
De bekende 'Bakkerij Job' aan de Stations-
straat 22A in Gieten bewijst dat een ambach-
telijke bakkerij ook gewoon gezellig kan zijn. 
Gezellig vanwege het sfeervolle interieur en 
gezellig vanwege de drukte die absoluut niet 
storend is. En je kunt er zelfs gezellig een 
kopje koffie met een lekkernij nuttigen in de al 
even gezellige kleine lunchroom. En dat u er 
vriendelijk, hartelijk en netjes wordt verwel-
komd is eigenlijk vanzelfsprekend bij Bak-
kerij Job, waar binnen de heerlijke geur van 
vers brood hangt die je van een echte bakker 
gewend bent. 

Water, meel en gist 
"Ik ben blij om te horen dat je dat is opgevallen", 
zegt Klaziena Martens, die samen met echtgenoot 
Johan de drijvende kracht is achter de veelgeprezen 
ambachtelijke bakkerij. "Wij hebben veel aandacht 
besteed aan het interieur van de bakkerij en de 
uitstalling van onze producten. Wij willen geen 
standaard en doorsnee bakkerij zijn omdat we veel 
meer te bieden hebben. Wij willen onderschei-
dend zijn. Zo bakken wij als ambachtelijke bakkerij alles nog 
zelf  en is de basis nog steeds water, meel en gist. Daarnaast 
gebruiken wij allerlei eerlijke en zoveel mogelijk natuurlijke 
toevoegingen om een zo uniek mogelijk product te maken 

dat voldoet aan de allerhoogste kwaliteit-eisen die wij onszelf  
opleggen." 

'Hondsrugbroodje' en 'Gieter Koek' 
Behalve alle soorten wit-, bruin-, spelt- en meergranen 

broden, krentenbollen, kadetjes, croissantjes, 
puntjes, stokbroden en nog veel meer bijzondere 
broodjes biedt Bakkerij Job tal van aanvullende 
lekkernijen als gebak, koek, cake en koekjes. Zo-
wel de bekende als hele speciale en zelf  bedachte 
ambachtelijke bakkersproducten. "Want wij heb-
ben natuurlijk wel een naam hoog te houden", 
vult Klaziena aan. "De ouders van Johan en zijn 
oom en tante (Henk en Roos Marissen) had-
den vroeger ook een ambachtelijke bakkerij en 
bedachten ook altijd wel iets speciaals voor hun 
klanten. Johan heeft niet alleen het talent maar 
ook de creativiteit van zijn leermeesters overge-
nomen en bedenkt ook altijd wel iets bijzonders. 
Momenteel zijn vooral het 'Hondsrugbroodje' 

en de 'Gieter Koek' erg populair. Het zijn al bijna streekpro-
ducten geworden, zoveel vraag is er naar!" 

Gieten, Borger en Odoorn 
Alle drie kinderen van het bekende bakkersechtpaar Martens 
zijn in de voetsporen van hun ouders getreden en allemaal 
ambachtelijk bakker geworden: Behalve Johan en Klaziena 
met Bakkerij Job in Gieten, hebben Alida en haar echtgenoot 
Jaap in Borger met 't Aole Ambacht en Richard en zijn vrouw 
Annette in Odoorn met Bakker Joost eveneens goedlopende 
en zeer gewaardeerde ambachtelijke bakkerijen. "Dat is echt 
heel bijzonder", besluit Klaziena het interview. "Want er zijn 
nog weinig ambachtelijke bakkers, die alles zelf  bakken en dus 
elke nacht voor dag en dauw opstaan om de producten elke 
ochtend supervers in de eigen bakkerij aan te bieden." 

www.bakkerjob.nl en Facebook 
Bakkerij Job is gevestigd aan de Stationsstraat 22A in Gieten. 
Telefoon: 0592-260 656. Voor meer informatie kunt u ook 
een kijkje nemen op www.bakkerjob.nl of  op Facebook.
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Optiek Visie Gieten: optometrist voor de gezondheid van uw ogen

In een optiekwinkel is een veelvoorkomende vraag van klanten: kan ik mijn ogen even 
laten opmeten? Een begrijpelijke vraag, echter een oogmeting vertelt u niet alles over 
de gezondheid van uw ogen.

De zorg voor uw ogen wilt u volkomen kunnen ver-
trouwen. Goed zicht is immers een kostbaar bezit. 
Kies daarom voor de professionaliteit van de op-
tometrist. Dat is een HBO-opgeleide oogspecialist, 
die naast de benodigde kennis ook beschikt over de 
juiste hightech apparatuur. Een optometrist meet 
bovendien niet alleen uw ogen, maar kan ook vele 
gezondheidsaspecten beoordelen. Daarnaast onder-
houdt hij goede contacten met oog- en huisartsen.
“Wij dokteren niet zelf ”zegt optometrist Marchel 
Smit, tevens lid van Optometristen Vereniging Ne-

derland (OVN). “Op basis van een gedegen onderzoek beoordelen wij de gezondheid van het 
oog en bij twijfel verwijzen wij door naar de oogarts. Binnen de oogzorgketen is het contact 
tussen oog- en huisartsen en optometristen over het algemeen heel goed. Op deze manier 
ontstaat er geen rompslomp, maar een effectieve en klantvriendelijke manier van preventie, 
diagnostiek en oplossingen.

Voor het bezoeken van een optometrist heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Een 
afspraak is dus snel gemaakt, ook omdat de wachttijden minimaal zijn. Helaas heeft nog niet 
iedereen weet van de waarde van de optometrist. “En dat is jammer”, zegt Rianne van de 
Wal (sinds vorig jaar afgestudeerd optometrist), “want de hbo-opleiding bestaat al anderhalf  
decennium en het beroep is wettelijk erkend en beschermd.” Door de bijscholing van de 
optometrist is de cliënt verzekerd van een up-to-date kennisniveau.

Ziet u vlekken of  flitsen? Last van branderige ogen, jeuk, droge of  rode ogen? Duizelig? Een 
preventieve check? Bezoek dan zeker een optometrist.

De zeven zekerheden van een optometrist:
Optometrist is een erkend, geregistreerd en beschermd beroep
Alleen met een afgeronde hbo-opleiding word je optometrist

Geen huisartsverwijzing nodig
Een afspraak bij een optometrist is laagdrempelig

Minimale of  geen wachttijden
Anders dan bij veel oogartsen kunt u bij de optometrist direct terecht

Altijd een optometrist bij u in de buurt
U vindt optometristen bij de betere optiekzaken en in ziekenhuizen

Persoonlijke aandacht
Door de werkwijze en klantvriendelijke benadering blijft de zorg persoonlijk

Altijd verzekerd van up-to-date kennis
Door de bijscholingsverplichting is de optometrist altijd op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen

Altijd beschikking over de beste apparatuur

U vindt Optiek Visie aan de Stationsstraat 15 in Gieten. Tel. 0592 – 264 278 of
kijk eens op www.optiekvisie.nl. Ook kunt u ons volgen op Facebook.
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Thijs en Aafke in Klijndijk biedt groots 
gluten-vrij buffet
Buffetrestaurant Thijs en Aafke in Klijndijk is een gerenommeerd restaurant dat dage-
lijks een buffet aanbiedt van tientallen verse producten. Tienduizenden gasten weten 
de weg te vinden naar dit gezellige buffetrestaurant, waar ouderwetse gastvrijheid en 
gezelligheid hoog in het vaandel staan.

“Wij weten van onze gasten dat het voor mensen met een glutenvrij dieet zeer lastig is om 
uit eten te gaan.” Daarom ons initiatief  twee keer in het jaar een volledig glutenvrij buffet in 
maart en in november!

Met trots hebben wij op vrijdag 31 maart de derde editie glutenvrij buffet aangeboden. Vol-
ledig glutenvrij, zowel het voor-, hoofd- als nagerecht, gemaakt van verse producten. Dat is 
genieten voor iedereen met een gluten-allergie! 

De voorgaande keren dat dit werd georganiseerd was een groot succes en trok zelfs de pers. 
“Ronduit uniek en veelzeggend over dit onderscheidende buffetrestaurant” was de reactie. 
Eindelijk met het hele gezin onbeperkt eten wat je lekker vindt en waar je zin in hebt, zonder 
dat je je hoeft af  te vragen of  het glutenvrij is! 

Buffetrestaurant Thijs & Aafke krijgt erg 
enthousiaste reacties van haar gasten: “Het 
is heerlijk dat ik alles mag eten wat er aan-
geboden wordt zonder dat ik moet vragen 
of  ik het mag hebben” zegt een enthousi-
aste Kim. Lekker met het hele gezin, want 
ook degene zonder gluten-allergie hebben 
heerlijk gegeten, dus het is een aanrader 
voor iedereen!

Thijs & Aafke biedt dit volledig gluten-
vrij buffet twee keer per jaar aan. “Het is 
geweldig om te zien dat de gasten er zo blij 
van worden. Want daar doen we het voor!”

Wilt u reserveren of  meer informatie? Bel 
0591-580035 of  kijk op onze website: 
www.thijsenaafke.nl.
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Zeldenrust Sierbestrating in Gieten: uw complete tuinleverancier
Op zoek naar nieuwe sierbestrating voor uw tuin? Bij Zeldenrust Sierbestrating bent u 
aan het juiste adres. Of  het nu gaat om siertegels, klinkers, muurblokken of  grind en 
split… U vindt in Gieten een ruim assortiment aan tuinartikelen om uw tuin mee in te 
richten. Een muurtje of  een bloembak  van muurblokken in de tuin, een schutting als 
afscheiding, een mooi pad in de tuin of  een mooie tuinhaard om zomers heerlijk bij 
en van te genieten: het zijn zomaar een paar mogelijkheden bij Zeldenrust Sierbestra-
ting in Gieten. Het bedrijf  heeft echt alles voor een mooie tuin, inclusief  een eigen 
siertuin zodat mensen ideeën kunnen opdoen.

,,We hebben een van de mooiste siertuinen van de regio”, vertelt Mirjam van der Zwaag in 
haar bedrijfspand aan de Bloemakkers 7 in Gieten. Wie het Gieter industrieterrein weet te 
vinden, weet ook dat daar sinds jaar en dag inderdaad die prachtige siertuin is. In de showtuin 
liggen voorbeelden van tegels en klinkers in ruime vakken gestraat zodat u als klant een duide-
lijk beeld kan krijgen hoe uw tuin eruit kan gaan zien.

Naast de bestrating zijn er muurtjes en bloembakken opgesteld van stapelblokken, ruime vak-
ken met veel verschillende soorten grind, split en keien, houten tuinschermen, schanskorven 
en buitenhaarden. De keuze is reuze! Na het gesprek met Mirjam en een rondleiding door de 
tuin zie je gelijk dat er veel liefde voor het vak in de showtuin terug te vinden is. De siertuin 
bevindt zich naast de winkel/showroom van Mirjam. 

‘Zeldenrust’ is een begrip in Gieten en omgeving en bestaat al ruim 30 jaar. Mirjam werkte er 
vroeger in loondienst en is sinds maart 2009 eigenaresse. Jaarlijks wordt de gehele showtuin aangepakt om elk jaar weer de nieuwste trends in bestrating te kunnen laten zien. Zo ook 

dit jaar zijn er weer veel nieuwe tegels, gebakken stenen, keramische tegels 
en muurblokken. Er wordt elk voorjaar weer hard gewerkt om met Pasen de 
gehele showtuin weer klaar te hebben voor het nieuwe seizoen.

Anno 2017 ziet het er allemaal keurig uit. Zo is er een ruim assortiment 
bestaande uit allerlei soorten bestratingsmateriaal, zoals gebakken klinkers, 
betontegels, keramische tegels, grind en split en muurblokken.  

Er is een overweldigende keuze aan keramiektegels, zowel ingestraat als uitge-
steld op rekken. Deze populaire tegels zijn zeer onderhoudarm, duurzaam en 
kleurvast.

Vanwege jarenlange ervaring in de branche, enthousiast personeel met liefde 
voor het vak en veel kennis in huis op het gebied van bestrating is Zeldenrust 
Sierbestrating een betrouwbaar adres  voor goed advies en een ruime keus. 

2e Paasdag is Zeldenrust Sierbestrating geopend van 10.00-16.00 uur.

U vindt Zeldenrust Sierbestrating aan de Bloemakkers 7 te Gieten. Tel. 0592-
262533 of  06-46736667 of  kijk eens op onze website 
www.zeldenrustsierbestrating.nl.




