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Hulp op afstand
Advies op maat voor uw IT omgeving
APK Computer en laptop
Verkoop nieuwe of refurbished
computers en laptops
Verkoop printers en alle computer
gerelateerde onderdelen
Anti-virus
Windows
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GEZINSHUUS ZAODLAND

We even kinderen de r imte om weer e
ezinshuizen zĳn steeds meer in opkomst, maar wat is een
gezinshuis eigenlĳk en wie wonen er
at bezielt iemand om
gezinshuisouder te worden en zich 24 in te zetten voor kinderen die
niet van henzelf zĳn n dit artikel wil ik e graag antwoorden geven op
deze vragen omdat we geloven dat gezinshuizen een waardevolle
aanvulling zĳn voor onze maatschappĳ en omdat we het belangrĳk
vinden dat onze kinderen gezien worden.

ezinshuus Zaodland
ni
ĳn mĳn man en ik een e in
i e tart in de wĳk
loo terveen in
en. ind twee aar ĳn we eve ti d in een
voormali e
in nree . n on
i ebben we lek voor e
e in
i kinderen in de leeftĳd van
aar. aarnaa t bieden we
ook twee ri i lekken waar kinderen tĳdelĳk k nnen verblĳven al et
t i even niet meer aat.
e e in
i kinderen die bĳ on wonen ebben allemaal te maken
met d dani moeilĳke roblemen en itda in en in n leven dat et
mede daardoor niet meer mo elĳk i dat ĳ o roeien bĳ n ei en
o der . ĳ ebben een veili e woon lek nodi waar e weer of voor
et eer t kind k nnen ĳn dit i wat wĳ en willen bieden. We vinden de
o der kind band wel er belan rĳk en werken daarom oveel mo elĳk
amen met de biolo i
e o der van de kinderen.
Wĳ ebben bew t eko en voor de naam aodland aailand. Een
eel rakti
e reden ier
voor i dat we midden t
en de landerĳen wonen.
aar voor on eeft et
ook een andere betekeni
nl. dat wĳ mo en aaien in
kinderen om e te el en
o roeien tot e onde en
evenwi ti e volwa enen
die weten wie e ĳn en
wat e wel en niet k nnen.
oto: Wil van Eekeren
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t kind te ĳn

ezinshuisouders
We oren re elmati van men en om on een dat e et werk dat we
doen er bĳ onder vinden en dat et va t eel waar moet ĳn omdat we
da en na t voor de e kinderen or en.
oor on i et on leven eworden.
an it on e a ie willen we i t iet voor de e kinderen betekenen en er
voor e ĳn. En et i eker niet altĳd even emakkelĳk. ooral in de eer te
aren al e in
i o der moe ten we no oveel din en leren over et
edra van kinderen en oe we daar wel en vooral ook niet o moe ten re
a eren. et i o el end wanneer e et edra van kinderen k nt le en .
Want al we be rĳ en wat e e en door n edra k nnen we et ook
voor en ondertitelen odat et kind i
elf ook beter aat be rĳ en en
ĳ of ĳ er elf woorden aan leert even.
We ĳn eker ook aan elo en te en onbe ri in on e maat
a ĳ.
en en vonden bĳvoorbeeld dat een e in
i niet in een wĳk t i oort
maar er en a teraf of o een ind trieterrein.
Wĳ eloven i t dat we de te n van de men en om on een nodi eb
ben omdat owel wĳ elf al on e kinderen een waardevol onderdeel van
on e maat
a ĳ ĳn.

en dag in ons gezinshuis
e on eren die bĳ on wonen aan elke da naar
ool of naar n werk.
mdat ĳ elk n ei en r
ak ebben i dit voor en niet altĳd eenvo di
of van elf rekend. et i wel ont ettend belan rĳk voor n wel ĳn en e
voel van ei enwaarde. aarnaa t vol en de mee te kinderen t era ie bĳ
are in tellin voor e iali ti
e e d l verlenin om n tra ma
te verwerken en de itda in en waar e da elĳk voor taan aan te aan.
We doen al die din en die ook in ewone e innen edaan worden oal
amen eten en bood
a en doen. We aan elk aar met n allen kam
eren wat de mee te kinderen er le k vinden. o leren e o een eel
nat rlĳke manier om aan met elkaar en met men en om en een. oor
on i et een voorre t om on teent e bĳ te mo en dra en aan et elf
vertro wen en de elfred aam eid van de e on eren We o en dit werk
no eel lan te mo en doen

Eva van Putten
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De Eik Staete in Havelte
Er is ook een 2 kamerappartement voor
2 zorgvragers die meer zelfstandigheid
aankunnen. Het mag een plek zijn voor
lange termijn, maar ook om te ontwikkelen en door te groeien naar datgene wat
de zorgvrager kan bereiken. Explosieve
agressie en seksuele problematiek (dader)
zijn contra-indicaties.

Wie zijn wij?
De Eik Staete is een landelijk gelegen
landhuis in Havelte. De Eik Staete is een
woonvoorziening voor mensen met een
verstandelijke beperking, lichamelijke
beperking en/of psychiatrische problematieken en voor mensen die om wat voor
reden dan ook zorg nodig hebben.
Wat is de kracht van De Eik Staete
De combinatie van rust, ruimte, groen,
dieren, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid krijgen zorgt ervoor dat
zorgvragers meer bewust worden van
eigen handelen en welke gevolgen dit
voor hen kan hebben. Dit zorgt voor een
voorwaartse ontwikkeling. De zorgvragers
worden professioneel begeleid door zorgverleners die jarenlange ervaring hebben
en vooral gespecialiseerd zijn in zorgvragers met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Er wordt gewerkt vanuit de competenties
van de zorgvragers. Hierdoor ervaren zij
weer zelfcontrole, zij worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun
beperkingen. Zorgvragers worden op een
positieve manier gestimuleerd om te kijken wat zij nou willen voor in de toekomst.
De zorgvragers krijgen de ruimte om
te ontwikkelen en fouten te maken, er is
genoeg expertise om dit op te vangen en
dit om te buigen naar positieve ontwikkeling. Zorgvragers ervaren voldoende
uitdagingen, waaronder een zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding. Het doel
van Woonvoorziening de Eik Staete is om
de zorgvrager zoveel mogelijk te stimuleren om te participeren in de maatschappij.
Er is een dagbestedingswinkel Mar-Cadeau waar ieder zijn / haar steentje aan bij
kan dragen. De zorgvragers ervaren rust
en regelmaat, zodat zij deze plek als een
thuis ervaren en zij in evenwicht met zichzelf komen/blijven, wat ongetwijfeld zijn
weerslag heeft op hun omgeving.
Wij bieden vraag gestuurde zorg, vanuit
een idealistische drive, die leidt tot een
veilige en vertrouwde leefomgeving.
Onze motivatie om De Eik Staete
te starten
Wij ervaren in het dagelijks werk dat er
regelmatig zorgvragers vastlopen in reguliere instellingen, het speciaal onderwijs of
in de thuissituatie. Binnen deze systemen
krijgen de zorgvragers wel hulp aange-

reikt, maar deze bestaat vaak uit het opgelegd krijgen van normen en afspraken,
waaraan zij zich dienen te houden. Vaak
zijn zij hier niet toe in staat, door hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking
en of s chische roblemen in combinatie met hun lage draagkracht, worden zij
hiermee overvraagd. Wij denken dat je
door de korte lijnen en het intensief contact wat je met de zorgvrager opbouwt
tot voorwaartse ontwikkeling kan komen.
Juist door die combinatie van rust, ruimte
en veiligheid. De kleinschaligheid spreekt
ons ontzettend aan omdat het vele aspecten heeft, zowel directe zorg, organisatorische kanten en de vrijheid van het eigen
ondernemerschap.
Het gegeven dat we laagdrempelige zorg
willen bieden, met een breed aanbod
is voor ons de reden om kleinschaligheid te bieden. Woonvoorziening De Eik
Staete biedt professionele begeleiding
aan mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking met bijkomende
psychiatrie met een team van opgeleide
zorgverleners bieden we zorg op maat.
Zorgvragers hebben de mogelijkheid om
bij ons dagbesteding te ontvangen, we
coachen, doen individuele activiteiten en
bieden gezinsbegeleiding. We vinden het
belangrijk om gebruik te maken van elkaars expertise, maakt dat de zorg op een
nog hoger niveau komt, daarom zijn wij
aangesloten bij een bureau voor kwaliteitstoetsing.
Welke kernkwaliteiten bezit onze
zorghuis?
• Huiselijk, sfeervol, humor en gezelligheid
• Rust, ruimte, regelmaat en respect
• Een veilige thuishaven
• Persoonlijke ontwikkeling
• Professionele zorg
• En natuurlijk niet te vergeten,
een paar superkoks!

Hoe geeft De Eik Staete invulling aan
alle ideeën
De zorgvrager wordt opgenomen. De Eik
Staete is actief, ondernemend, graag buiten en sfeer makend. Zo houden we bijvoorbeeld van wandelingen, sjoel ,zwemmen, fietsen, theater en bioscoo . n en om
het huis kijken we graag een film, koken we
uitgebreid, spelen spelletjes, computeren,
sjoel competities, barbecueën,
zelfgemaakte High Tea, paarden, tuinieren

we en zijn we vaak creatief. Qua sfeer doen
we veel met thema’s als kerst, sinterklaas,
de seizoenen en andere feestdagen. De
Eik Staete zal dan rond een thema aangekleed worden. Ook vinden wij het net zo
belangrijk dat er genoeg ruimte is om te
ontspannen. Dit alles zorgt ervoor dat de
zorgvrager het als een huis ervaart, met
voldoende sfeer om zich thuis te kunnen
voelen. Wij zijn het vaste aanspreekpunt
voor zorgvragers en zijn/haar ouders en/
of wettelijk vertegenwoordigers. Wij vinden het erg belangrijk dat familie, wettelijk
vertegenwoordigers en vrienden nauw betrokken worden bij de zorg. De deur staat
open voor iedereen, zodat ons huis gastvrijheid uitstraalt. n het contact zullen we
hier professioneel mee om gaan, zodat er
een gezonde relatie blijft.
Wij zijn gedreven werkers en willen hard

werken. Met een team van professionele
mensen zullen we dit inkleden, kritisch
blijven kijken en voelen, zorgen ervoor dat
draagkracht en last in evenwicht blijven, zo
zorg je goed voor iedereen.
Dienstverlening
elke zorg en diensten verlenen wij? oek
je een huis waarin je een normaal leven
kan leiden?
n een -uurs laagdrem elige woonvoorziening bieden we diverse zorgvragers
met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking met bijkomende psychiatrie
een thuis met voldoende uitdagingen. De
zorgvragers mogen hier voor onbepaalde
tijd wonen, maar hebben ook de mogelijkheid om door te stromen.

Contactgegevens
Woonvoorziening De Eik Staete
Rijksweg Noordzijde 14
7971 CX Havelte
Mobiel: 06-14 72 66 72
E-mail: info@deeikstaete.nl
Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.
U kunt ook buiten de openingstijden
een afspraak maken.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het
wonen of werken bij woonvoorziening
De Eik Staete?
Neem gerust contact op. Of kijk op
www.woonvoorzieningdeeikstaete.nl

Hoe zien wij de opbouw van de groep
zorgvragers voor ons
Een heterogene dynamische groep, van
15 zorgvragers (jongeren en volwassenen)
met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking met bijkomende psychiatrie of
zorgvragers die om wat voor reden dan
ook zorg nodig hebben. Die een thuis
zoeken, waar voldoende uitdaging, rust,
ruimte en regelmaat uitgangspunten zijn
om tot ontwikkeling te komen.
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UW DROOMTUIN BEGINT BĲ ZWAAGSTRA SIERBESTRATING IN HOOGEVEEN
Zwaagstra Sierbestrating is dé specialist op het gebied van bestratingen in Noord Nederland. De geheel vernieuwde showtuin biedt
mo elĳk eden voor elk wat wil . an b n alow tot t enwonin van boerderĳ tot ka teel of van land i tot eta ewonin bĳ
waa tra ierbe tratin vindt de be tratin of t inelementen die bĳ w woonom evin
a t.
et i in de e tĳd belan rĳk om voor elk b d et en iedere maak een a ende o lo in te k nnen bieden en die itda in
aat
waa tra ierbe tratin
raa aan ie we trend kwaliteiten en vele kle ren verdienen met re t de lo an.. e Wereld an ierbe tratin

U vindt MEER DAN 1000 SOORTEN bestrating in de MOOISTE SHOWTUIN van het NOORDEN

De mooiste schowtuin van het Noorden is voor u de tastbare catalogus van alles wat er op het gebied van bestratingen en verhardingen wordt
eboden. waa tra ierbe tratin nodi t
it om nel een een wandelin te maken lan
et root e a ortiment. e kof e taat altĳd klaar

ok voor de wereld aan t inverli tin k nt tere t bĳ waa tra ierbe tratin . w t in verdient et om avond ook e ien te worden
n de owroom van waa tra vindt een avondt in vol t inverli tin van et kwaliteit merk in lite.
t inverli tin met aar arantie

WEG OM DE OOST 1A
7914 TX HOOGEVEEN
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Keramische Terrastegels
Leverbaar in 6 kleuren

PromoStone bestrating
Leverbaar in 4 kleuren
voor maar
voor maar
voor maar

voor maar

m
m
m

m

Smartton Geïmpregneerd
Leverbaar in 4 kleuren
voor maar
voor maar

m
m

U vindt meer dan 250 soorten keramische
terrastegels in onze showtuin!
Betontegels met toplaag uit
voor beter kleurbehoud
Leverbaar in 8 kleuren

Everstone, de Oprit-&Terrastopper!
Leverbaar in 2 kleuren
antra iet voor maar
voor maar
m

m

voor maar

n natuursteen

m

Keramiek op Beton (1+3 cm)
e ei en
a en van keramiek met et
verwerkin
emak van een betonte el
Leverbaar in meer dan 250 soorten & afmetingen
e e

kle ren in de maat
voor maar

m

!
p
i
t
s
d
u
o
h
Onder
Is het zwarte stapelmuurtje of terras in uw tuin verkleurd?
ĳ hebben de oplossing
et de gitzwarte betonimpregneer
Imperial Black maakt u ze heel eenvoudig nog zwarter dan dat ze
waren!
1 liter kost maar € 25.95 en is genoeg voor 15m²!

De showtuin van Zwaagstra is een bezoek meer dan waard!!
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Harrie Boerhof
HET MEEST INSPIRERENDE TUINCENTRUM VAN DRENTHE
ĳ

in entr m arrie oer of in win eloo k nt
enieten van r im
.
vierkante meter ke e in bomen lanten en t inartikelen.
Wĳ be
ikken over een ei en lanten en boomkwekerĳ en
ovenier bedrĳf. ierdoor k nnen we een rote variatie terke
be lantin to te en
er e rĳ en aanbieden en k nt in et
t in entr m iter t de k ndi advie vinden bĳ et ele teren van de
i te be lantin voor w t in. n t in entr m i een familiebedrĳf dat
i ri t o vakman
a kwaliteit maatwerk en er oonlĳke aanda t
voor iedere klant.
et niet een oo tĳd om een lan te komen bĳ on
t in entr m in win eloo net over de Wittelterbr

ADRES EN CONTACT

onin vlaken
W win eloo
elefoon:
E mail: info@ arrieboer of.nl
www. arrieboer of.nl

Al ruim 30 jaar is Ria Ferment werkzaam als psychomotorisch
ontspanningstherapeut. De cursussen en therapie n die ze verzorgt zĳn
met name gebaseerd op rek-, strek-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Alsmede souplesse-opbouw en handhaving. Dit gebeurt onder
�
andere door middel van previ-yoga: een vorm van yoga die is ontwikkeld vanuit de gezondheidszorg en uitgaat van natuurlĳke beweging.

T

Lichaamseigen bewegingen
oor wekelĳk te oefenen in dat ene wat aat en niet wat moet bent
o een aan ename wĳ e be i met et oe el o den van w
li aam. ĳ revi o a wordt in te en telin tot re liere o a niet met
li aam vreemde maar i t met li aam ei en bewe in en ewerkt. e
effe ten van de oefenin en ĳn van
n ti e invloed bĳ o.a.
een oede doorbloedin van de id over an kla ten na
o eratieve in re en arkin on en bĳ be innende ementie
en lt eimer.
-\"
Niets forceren
m deel te nemen aan een r
oeft w li aam niet in
to onditie te ĳn. ok wanneer kam t met tĳve of tram
me ieren al lan e tĳd niet aan bewe in
eeft edaan of
een e
of knie rot e e eeft k nt deelnemen aan de
r .
oeft een bewe in en te for eren want et i een
wed trĳd. oor owel mannen al vro wen van alle leeftĳden i de r
e
ikt. an it aar bedrĳf or
oor w Wel ĳn eeft ia de e
r
en in de laat en
en We terbork rolloo oo eveen en
Emmen. even i ia an ere en f nerair reker in t reekt ĳ bĳ
itvaarten en bĳeenkom ten. ede ver or in van terven be eleidin
en ro wverwerkin .

ok individ ele be eleidin i mo elĳk. aarnaa t ĳn er mo elĳk e
den voor bedrĳf
r
en. ia or ani eert o enaamde ela Event
voor bedrĳven. Een om leet on e t be taande it le e ie een b f
fet en live m iek. raa er t een naar de vele mo elĳk eden door te
bellen voor een vrĳblĳvend advie .

Zorg Voor Uw elzĳn
T. 0593-331318 / 06-53582168
E. ria.ferment@planet.nl
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Assen

Westerbork 13.30 uur
Grolloo

Hoogeveen
Emmen

15.30 uur
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“Als U het kunt bedenken kunnen wij het maken”
Media & Design Totaal is hét totaal bedrijf als het gaat om zichtbaar zijn. Bij ons kunt u terecht voor al uw reclame
uitingen en aankleding van uw bedrijf, van kranten, drukwerk & reclame tot webdesign.
Ons team bestaat uit keiharde werkers die altijd op de hoogte zijn van de nieuwste trends in de reclame en
marketingwereld, wij denken graag met U mee over wat het beste bij uw bedrijf past op het gebied van goed
zichtbaar zijn, van begin tot eind.
* deze krant is door ons gemaakt en uitgebracht

Adres: Hoenderkamp 20
Postcode: 7812 vz Emmen
Telefoon: 06 839 31 340
Email: info@mediaendesigntotaal.nl

www.mediaendesigntotaal.nl

Piekaboo.nl: Alles voor jouw kindje
Op Piekaboo.nl kun je alles vinden wat je nodig hebt voor je (pas geboren) kind.
Vanaf de zwangerschap tot uw kind naar school gaat, álles is te vinden op
Piekaboo.nl
Bij Piekaboo beseﬀen we als geen ander dat er veel op je afkomt tijdens een
zwangerschap en dat er veel geregeld of aangeschaft moet worden, om dit
proces makkelijker te maken is Piekaboo.nl in het leven geroepen.
Op Piekaboo.nl kun je rustig rond kijken en bedrijven vinden die jou verder
kunnen helpen.
Van zwangerschapsgym tot een complete kinderkamer,
van kinderwagens en buggy’s tot zandbakken en kinderspeelgoed.
Wij hebben werkelijk “alles voor jouw kindje”.

Uw bedrijf op piekaboo.nl
Heeft uw bedrijf iets te maken met babies of jonge kinderen?
Dan zijn wij op zoek naar u! Meld uw bedrijf aan op Piekaboe.nl

7.
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SLIM ENERGIE BESPAREN?
PAK DE KRUIPRUIMTE
AAN MET TONZON
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de
basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning.
De vloer wordt droger en warmer dan bij alle andere soorten vloerisolatie. Allergie en ademhalings- en reumaklachten verminderen of
verdwijnen. Tegelijkertijd stookt u ook minder, waardoor uw cv-ketel
langer meegaat. En u bespaart zo meer energie: 15 tot 25 procent bij
woningen met radiatorverwarming, en bij vloerverwarming kan dit
oplopen tot wel meer dan 40 procent.
De vloer straalt veel warmte uit naar de kruipruimte, zelfs als hij al is
geïsoleerd met pur, minerale wol of EPS/piepschuim. Bij vloerverwarming
is dat zelfs extreem het geval. Het TONZON Thermoskussen isoleert als
een thermosfles. Het is gemaakt met een unieke stralingblokkerende folie
en brengt de warmtestraling trapsgewijs terug tot vrijwel nul. Ook warmteverlies door geleiding wordt effectief bestreden, door lucht op slimme
wijze in meerdere lagen op te sluiten. Zo wordt uw vloer zelfs warmer dan
de lucht erboven. U ziet dit in deze warmtebeelden van een betonnen
vloer, voor en na het aanbrengen van de Thermoskussens.

Met minimaal materiaalgebruik zijn de transportkosten gering.
De materialen zijn opvouwbaar tot compacte pakketten, die door elk
kruipluik passen en gemakkelijk en zonder overlast onder de vloer kunnen
worden aangebracht. Ze zijn sterk en flexibel: als u ooit toegang moet
Vanuit de bodem verdampt vocht en komt radongas vrij. Door onderdruk
wordt deze vochtige lucht constant uit de kruipruimte de woning ingezogen. Dit vocht verergert vochtproblemen en moet door ventilatie worden
afgevoerd, wat weer energie kost en niet altijd goed lukt.
De TONZON Bodemfolie stopt dit vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen schoon en droog zodat schimmel
en huisstofmijt geen kans meer hebben.

hebben tot de vloer of de bodem kunt u ze losmaken en ongeschonden
weer terugplaatsen. De materialen zijn niet giftig en hebben vanwege de
minimale ecologische voetafdruk het DUBOkeur van het nibe-instituut.
De belangrijkste voordelen van deze dubbele aanpak
op een rijtje:
•

Beter wooncomfort door warme en droge vloer

•

Geen vochtproblemen meer = gezondere woning

•

Lagere woonlasten door besparing op stookkosten

•

Langere levensduur van uw cv-ketel

•

Hoog rendement op uw spaargeld

•

Minder CO2-uitstoot door forse energiebesparing

•

Minimale milieubelasting en ecologische voetafdruk

•

Meest klimaateffectieve oplossing

TONZON Vloerisolatie: al bijna 40 jaar het beste
resultaat met de modernste technieken.
Vraag nu een offerte aan!

WWW.TONZON.NL
8.
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Met al deze verbeteringen (samen met andere maatregelen zoals
isolatieglas en dynamisch waterzijdig inregelen van de cv) kan de
ketelwatertemperatuur een stuk omlaag: van 70-90 naar 40-55 graden.
Er is dan minder luchtstroming en dat voelt behaaglijk aan. U verhoogt
dus uw comfort, maar tegelijk doet uw cv-ketel het nog kalmer aan en
zo verlengt u zijn levensduur nog verder.
Stop onnodige warmtelekken!
Stel zelf uw cv-optimaliseringspakket samen met TONZON ketelfolie,
bandagefolie en radiatorfolie.
Radiatorfolie
Radiatoren stralen ook naar achteren warmte uit, waarmee ze de buitenmuren onnodig verwarmen. TONZON Radiatorfolie blokkeert deze straling
en doet zijn werk onzichtbaar achterop de radiator (dus niet op de muur).
Bandagefolie
Verwarmingsleidingen met buisisolatie stralen nog steeds warmte uit.
TONZON Bandagefolie stopt dit warmtelek. Het water komt nu heter aan.
De folie is eenvoudig zelf aan te brengen.
Ketelfolie
De cv-ketel warmt niet alleen het water op maar ook de stookruimte.
Dat laatste is vaak niet nuttig. TONZON Ketelfolie stopt opwarming
van de stookruimte en houdt de warmte in de ketel.
Badisolatie
Isoleer uw bad als een thermosfles. Dat bespaart bij het vullen al 30
procent energie en het water blijft veel langer warm. Bijvullen is dan

Spaar uw cv-ketel
Met alle maatregelen voor klimaatactie en energietransitie in het

niet meer nodig en dat bespaart kostbaar drinkwater en gas.

vooruitzicht, vraagt u zich wellicht af wat u moet doen als uw cv-ketel
het zou begeven. Er is veel onzekerheid over de alternatieven, en u
moet u ook rekening houden met collectieve warmtevoorzieningen die
uw gemeente nu optuigt. Technieken wordt in rap tempo ontwikkeld en
verbeterd. Al met al is het fijn als u de keuze van uw nieuwe energiebron
even kunt uitstellen. Dat kan.

De basis voor een comfortabele, gezonde en
energiezuinige woning.
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de basis
voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Het stookseizoen voor uw cv-ketel wordt korter en hij hoeft ook minder hard te
werken. Uw ketel gaat dus langer mee. Maar u kunt nog betere resultaten
behalen. Met het TONZON cv-optimaliseringspakket komt meer warmte
aan op de eindbestemming: de ketelfolie houdt de warmte in de ketel, de
bandagefolie blokkeert warmtestraling vanuit geïsoleerde leidingen en de
radiatorfolie verhindert onzichtbaar dat warmte weglekt door de buitenmuur. Op al deze wijzen bespaart u gas en helpt u de levensduur van uw
cv-ketel te verlengen.
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Deze actie loopt
t/m 31 maart 20
20

GWINRDBAEVTEILIIGSIN!G

TE MOOI OM
WAAR TE ZIJN!

VOORJAARS
ACTIE!

• Volledig gesloten cassette in antraciet structuurlak
Profiteer nu van deze actie en
• Standaard motor met afstandsbediening
geniet de hele zomer van dit
VAKKUNDIG
E
MONTAGE D
• Uit te breiden met app bediening
prachtige zonnescherm!
OOR
DEALER IN U
W
REGIO

KEUZE UIT DE NIEUWSTE DOEKKLEUREN:
JADY
338 644

JADA
320 937

JARA
320 954

TCB montage

In samenwerking
met de fabrikant
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Dé specialist
in uw regio:

Haam 43
7884 NG Barger-Compascuum
tcbmontage@gmail.com
06 - 13 22 94 55
tcb-zonwering.nl

Aktie

Moderne terrasoverkapping
mat Antraciet
5,06 x 3,5 meter met heldere
Dit is Emmen!
polycarbonaat
Aantal staanders 2

Keukenstudio
Emmen Deale
€ 1.483,00

Moderne terrasoverkapping
mat Creme
Breedte 4.06 meter Diepte 3,00
Dak IQ Relax Polycarbonaat
Aantal staanders 2
€ 1132,00

Keukenstudio Emmen is er trots op dat
zij het officiële dealerschap van Miele
heeft gekregen. Voor de klant geeft het
Duitse merk de geruststellende zekerheid dat hiermee de beste apparaten in
huis worden gehaald. Of het nu gaat om
kwaliteit, techniek, comfort of design,
het merk staat voor vooruitstrevendheid
en een hoge standaard.
Keukenstudio Emmen heeft reeds een
hele lijn in haar showroom opgenomen,
waar zelfs een verbouwing aan vooraf
ging.
Innovatieve apparatuur
Keukenstudio Emmen heeft een volledige
afdeling gewijd aan de innovatieve apparatuur van Miele. Een voorbeeld is de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, die tegenwoordig vaak voorkomt in
het reclameblok op televisie. Dit systeem
staat werkend opgesteld in de showroom.
Naast de producten van Miele heeft Keukenstudio Emmen vanzelfsprekend ook
een groot aanbod aan moderne keukens.

Een opvallend voorbeeld is de Greenline
keuken. De kasten van deze keuken zijn
vervaardigd uit PEFC-gecertificeerd BioBoard.
Milieuvriendelijk
BioBoard is geen hout, maar bestaat uit
snelgroeiend mais en andere eenjarige
planten. De functionaliteit en toepasbaarheid van BioBoard zijn vergelijkbaar
met meubelplaat, waar veel keukens uit
vervaardigd worden. Duurzaam en
milieuvriendelijk, maar ook van een
zeer hoge kwaliteit.
Deskundig advies
Marcel Lubbers is de bedrijfsleider en
een ervaren keukendeskundige. Hij biedt
maatwerk en deskundig advies en zorgt
ervoor dat het bezichtigen van een keuken
of apparatuur een ontspannen uitje is.
Marcel Lubbers belooft een aantal spectaculaire aanbiedingen en roept daarom
iedereen op om langs te komen aan de
Tweede Bokslootweg 25 in Emmen
0591 - 82 03 83
www.keukenstudioemmen.nl

www.tcb-zonwering.nl

JMA stucwerk, afbouw,
wanden en plafonds

Bij Auto- en
veen kunt u re
service en ged
verleent servic
derhoud en rep
staat kwaliteit
ten keuren (A
vanzelfspreken

Voor al uw onderhoud, de jaarlijkse APK,
zomer- en winterbanden en het opsporen van
storingen. Hierin staan vakmanschap, kwaliteit en
persoonlijke aandacht centraal.

Bij de banden
u kapotte of lek
lig laten vervan
mogelijk om u
te laten vervang
naveen heeft oo
waar u uw zom
delig kunt opsla

In onze werkplaats staan wij voor u klaar om u van dienst te zijn bij al u
vragen en problemen. Hierin staan vakmanschap, kwaliteit en persoonlijke
aandacht centraal. Op aanvraag hebben wij gedurende de uitvoering van de
opdracht een leenauto voor u ter beschikking.
Maar ook voor in- en verkoop van gebruikte auto’s kunt u bij ons terecht.
Bekijk eens ons ruime assortiment occasions. Mocht de auto die u zoekt er
niet bij staan, willen wij u graag helpen bij het zoeken hiernaar.
Autoservice Henk Enting
Asserweg 15c
9411 LP BEILEN
0593 - 54 11 81
info@henkenting.nl
www.henkenting.nl

Welk
Serv

Het stuken van wanden is één van de
werkzaamheden waar JMA in is gespecialiseerd. Door de jarenlange ervaring
en het brede aanbod op het gebied van
wanden, plafonds & Stucwerk staat JMA
garant voor succes.
In goed overleg met de klant wordt er gezocht naar de beste oplossing en de beste
manier om de wanden te stuken. Hierdoor

is elk stucwerk wat JMA levert uniek. Doordat er goed overlegd wordt zijn de klanten
nooit teleurgesteld.
Dit geldt ook voor het plaatsen van
wanden & plafonds.
Voor vragen kunt u altijd contact met
ons opnemen!
Telefoonnummer: 06 - 51 41 75 62

Onderhoud en
Auto- en Ba
heeft een jong e
schikking. Het o
ons in goede h
een kleine of gr
tuurlijk voor een
Ook voor repar
bij auto- en ba
aan het juiste
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GB Behangwinkel
Zoals misschien al bĳ u bekend, zĳn wĳ sinds kort gevestigd in het voormalige pand
van edehu

ode, aan het Noordeind

.

ĳ zĳn maandag t m zaterdag geopend

e an winkel i een be an winkel met een be an
een nie w be an te oeken n on e winkel aan et
i elĳke feer onder et enot van kof e
aarnaa t bieden wĳ ook een be an

Wĳ ĳn e

e iali eerd in vele oorten be an en et aanbren en iervan. om een lan

kenni met on e it ebreide olle tie vlie be an
airte fotobe an . Wĳ bieden
Arte

oordereind
it oeken en

et ook altĳd o la ti om
te Emmen k nt

in een

laten voor ien van advie .

ervi e.

en maak

fotobe an en

e it vele leveran ier van o.a
Sandberg

roma

Limonta

Zoom

Morris & Co

Wall overin
Eĳf n er
arle

de ke

la weef el renovlie be an

w be an

ervi e. ind

Wall overin
Cole and Son

in

Nieuwsgierig geworden? Wĳ zien u graag in onze winkel!

Voor het actueelste nieuws, volg ons op onze website en social media

Noordeind99, 7815 PE Emmen
tel. 0591 - 785 904
mob. 06 - 520 18 079
info@gb-behangwinkel.nl
www.gb-behangwinkel.nl
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Openingstĳden:
Maandag: 13:00 - 17:00
Dinsdag:
9:00 - 17:00
Woensdag: 9:00 - 17:00
Donderdag: 9:00 - 20:00
rĳda :
9:00 - 17:00
Zaterdag
9:00 - 15:00

Anders Bloemstyling is te vinden aan de Brinkstraat 3 in Beilen. Wij verzorgen
bruidswerk, rouwwerk, bedrijf/eventstyling en workshops. Natuurlijk net even
Anders. Wij zijn namelijk geen bloemenwinkel maar een atelier waarin wij
dagelijks werkzaam zijn. En wanneer niet, dan zijn wij op “klus” en mag u
gerust telefonisch of per mail contact met ons opnemen.
Door het Corona-virus kunnen wij, net als meerdere ondernemers, helaas niet
al onze werkzaamheden voortzetten w.o. bruidsstyling, event/bedrijfsstyling
en het geven van workshops. Voor dat laatste hebben wij een oplossing
gevonden n.l. de DIY-thuispakketten (Do It Yourself)
Wij van Anders Bloemstyling
ontwerpen iedere week een nieuw
DIY-thuispakket. Onze DIY-pakketten
bestaan uit natuurlijke materialen,
een “stappenplan” en worden in
geschenkverpakking geleverd. Dus
wil jij creatief bezig zijn en zoek je
een leuke bezigheid met je kinderen
of gewoon voor jezelf?
Een thuispakket bestellen kan via
info@andersbloemstyling.nl
of bel/whatsapp naar 0623950309.
Je kunt natuurlijk ook iemand
verrassen met een pakket. Om te
weten wat de wekelijkse DIY
thuispakketten zijn? Op onze website
www.andersbloemstyling.nl en
sociale media (Facebook/Instagram)
zijn de pakketten te vinden. Natuurlijk
bezorgen wij de pakketten bij jouw
thuis of zorgen voor de verzending
hiervan.

Buiten de thuispakketten staan wij in
deze bizarre tijd ook voor jou klaar
met unieke bloemcreaties. Het
verzorgen van boeketten voor de
geliefden die nu onbereikbaar zijn,
een rouwboeket of voor die
momenten waar je graag bij geweest
zou zijn maar nu niet mogelijk is.
Denk aan een verjaardag,
huwelijksfeest, uitvaart of zomaar.
Met ondersteunend advies en
persoonlijke aandacht maken wij
bloemcreaties die deze momenten
zullen versterken.

Afscheid nemen

Gewoon anders

Sterven en afscheid nemen van het leven
is een verdrietig en ingrijpend gebeuren.
Tijdig nadenken over je eigen uitvaart
of die van je geliefde is moedig en waardevol. Ik wil je daarbij graag terzijde staan.

Ik begeleid een uitvaart ‘gewoon anders’.
Elke vorm van afscheid nemen is anders omdat ieder mens uniek is. Afscheid nemen
van je naaste gaat gewoon op jouw manier.
Dat helpt bij het loslaten wat dierbaar is.

Hoe wil jij het

Wie ben ik

Ik begeleid een uitvaart natuurlijk samen.
Voor mij staan jouw wensen centraal. Spreek
ze uit en we kijken samen wat er mogelijk is. Op ongedwongen wijze geven we
invulling aan het afscheid van je naaste.
Een afscheid dat bij jou en je naaste past.

Grietje ten Hoeve Uitvaartbegeleiding is mijn
eigen bedrijf. Ik probeer me zo goed mogelijk in te leven in jouw situatie. Van nature ben
ik betrokken en geïnteresseerd in anderen en
neem weloverwogen beslissingen. Ik sta niet
op de voorgrond, maar ben wel aanwezig.

Ongeacht welke verzekering

Bel 24/7 bij overlijden

Belangrijk om te weten is dat je bij elke verzekering zélf je uitvaartonderneming kunt kiezen.
Dus, waar je ook verzekerd bent, ik kan je uitvaart begeleiden. Door mijn onafhankelijkheid
zijn wensen op maat eenvoudig te realiseren.

Je kunt mij op elk gewenst moment bellen. Dat kan zijn bij een overlijden (24/7)
of voor een oriënterend gesprek aan de
hand van mijn uitvaartwensenboekje (tijdens kantooruren). Dan kom ik naar je toe.

Bel 24/7 bij overlijden 06 1362 8047
uitvaartbegeleiding@grietjetenhoeve.nl
www.grietjetenhoeve.nl
Beilervaart 79, 9411 VC Beilen

Rob van Dort
Makelaardĳ
Rob van Dort Makelaardij onderscheidt zich door een vernieuwende kijk
op de woningmarkt. Gedreven door passie voor het makelaardijschap
en professionaliteit vind je bij RVDM de ideale aankoop- en/of
verkooppartner voor exclusief wonen in Nederland.

RVDM is een jong dynamisch onderdeel van de Rob van Dort Groep.
Kwaliteit op maat.

Aankoop

T:

085 - 773 7777

Verkoop

E:

info@robvandortmakelaardĳ.nl

Taxatie

W:

www.robvandortmakelaardĳ.nl

ROB MAKE
VAN
DORT
L A AR DI J
exclusief wonen in Nederland
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Iedereen een BijZonder afscheid
Uitvaartzorg BĳZonder® werkt vanuit een mensbeeld waarin elk mens
BĳZonder en uniek is, een eigen naam heeft en zichzelf is.
Ieder leven heeft een begin en einde met daar tussen in een eigen
ver aal een ei en leven een ei en er oonlĳk eid.
Wĳ willen amen met o een a ende manier een volwaardi
af
eid reali eren van w dierbare. Wĳ etten daarvoor on e be te
ervi e in bieden meer mo elĳk eden te en een la ere rĳ
wĳ werken onder win to la o
rod ten en dien ten.
it re lteert vaak in een be arin tot wel
voor ver elĳkbare
dien tverlenin elder .
Naast traditionele begrafenissen en crematies heeft
uitvaartzorg BĳZonder bĳzondere specialisaties zoals:

n e medewerker ĳn oed o eleid en ebben r ime raktĳkervarin in
de om an met men en met een vi ele be erkin . bent ier aan et i te
adre voor een
itvaart.
(verstandelĳke) beperking
Een ver tandelĳke be erkin i voor itvaart or
ĳ onder
een be erkin . Wĳ ebben r ime ervarin en met de e
doel roe . aarnaa t be andelen wĳ de event ele
medebewoner en et or er oneel al nabe taanden en
krĳ en ĳ ook alle or en na or die ĳ nodi ĳn. ekĳk o
on e web ite www. uitvaartzorg-bĳzonder.nl hoe
nabe taanden rea eren o on e e ialiteiten
bĳ onder eden.
Overlĳden melden kan 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Prikkelarme uitvaart
rikkelarm
ti mevriendelĳk
Een rikkelarme itvaart be taat voor
it
d idelĳk eid en voor elbaar eid.
e overi e
i ewone vriendelĳk eid.

obiel en

Dementievriendelĳke uitvaartzorg
eter endrik i e erti eerd al dementie
vriendelĳke itvaartver or er.
ementievriendelĳke itvaart or kort amen evat:
eri te aan ak andere vra en
aan e a te a tiviteiten
e i eke vol orde
aan e a te af
eid bĳeenkom t
e i eke
tr t r
aanvulling van communicatieve vaardigheden
eri t o dementie

info@ itvaart or bĳ onder.nl
www. itvaart or bĳ onder.nl

Gieterstraat 33
olde
o werkda en t
. en .

en
r inloo

reek

r.

Postadres en informatie
erkenlaan
naarlo

Visuele beperking
Een itvaart en een vi ele be erkin vraa t om
een andere aan ak dat eeft
oed e ien. Weten
oe om te aan met doof blinden en le t ienden
vraa t om kenni en be ri .

WELKOM BIJ HK AUTOMOTIVE

Van Bergen Betonboringen is een jong bedrijf
gestart in 2014, maar heeft ruim 10 jaar ervaring
in het boren en zagen van beton, asfalt en steen.
Met als specialiteit het stofvrij infrezen van vloerverwarming. Wij zijn gevestigd in Assen en onze
opdrachtgevers variëren van aannemersbedrijven

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN car care en cleaning products
“Een gepassioneerd autoliefhebber wat je terug ziet in mijn werk.”

Van Bergen
Betonboringen

en installatiebedrijven in utiliteitsbouw, woningbouw, wegenbouw en landbouw.

Het poetsen en detailen van voertuigen zoals:
Autos
Motoren
Vrachtautos
Campers
Boten
Bestelbus

Maar ook particulieren kunnen bij ons terecht!
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

Voor professionele reiniging en polijsten van uw voertuig.
Kleine krasverwijdering
Polijsten en waxen van lakwerk
Interieur reiniging
Leder reconditioneren
Stickerverwijdering

diamantboren
diamantzagen
frezen
dilataties
montage
vloerverwarming
chemische verankering
Witterstraat 58 in Assen | 06 22 70 04 20
www.vanbergenbetonboringen.nl

Was abonnementen waarbij het voertuig onderhouden wordt van binnen
en buiten in een standaardpakket en luxe pakket.
Er is een speciale actie voor de zorgmedewerkers. Voor vragen hierover
neem contact met ons op.

PanderPad 2g
9461 GZ gieten
Tel: +31 6 48 82 59 32
Mail: info@hk-automotive.eu

Bij inlevering van deze advertentie:
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% op alle artikelen
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14.

In- en Verkoop Occasions

Bij inlevering van deze advertentie:

geldig t/m 1 oktober 2020

20% KORTING
op reiniging van je

auto

geldig t/m 1 oktober 2020

Ook het adres voor:

Gemakkelijk en betrouwbaar van je auto af
Direct geld en RDW vrijwaringsbewijs

Bellweg 1
9411 PV Beilen
www.fledderusautos.nl
info@fledderusautos.nl
tel. 06-12632250

WORKSHOPS EN LESSEN
Coaching - Music - Karate - Lifestyle
voor alle leeftijden van alle doelgroepen

COACHING
Als coach begeleid ik jong en oud met of zonder beperking.
Sommigen hebben een nare gebeurtenis meegemaakt, last van
faalangst of moeite met een grote verandering. Als coach help ik
doormiddel van muziek of sport dat ze hun zelfvertrouwen en
eigenwaarde terug krijgen. Mijn doel is om alle mensen, of het nou
gaat om jeugd, volwassenen of om mensen met een beperking,
iets te leren waarbij ze plezier hebben: “Wat maakt jou blij?”

BEATBOXEN
Meer dan 15 jaar beoefen ik het Beatboxen. Beatboxen is dat je
geluiden en muziek maakt met je mond.
Denk aan geluiden van een Drumstel, trompet, scratchen van een
plaat, robot geluiden etc. Door een programma van vroeger genaamd
Yo MTV Raps ben ik begonnen met Beatboxen.
Ik hoorde in dit programma iemand Beatboxen. Ik vond het geweldig
om te horen. Ik ben gaan oefenen maar het lukte niet helemaal.
Iemand uit mijn kennissenkring heeft mij op weg geholpen met de
basis technieken en daarna ben ik veel gaan oefenen door te luisteren
naar verschillende Beatboxers waaronder Rahzel. Rahzel word the
godfather of noise genoemd en is ook wereldkampioen geweest.

In 2013 en 2016 heb ik bij hem op het podium gestaan.(zie You Tube
Rahzel en William) In 2016 kwam ik in contact met Tony scott (zie Tony
scott en William)een rapper van de jaren 90. Veel optredens met hem
gedaan als Beatboxer. In 2017 kwam ik voor het eerst op het podium te
staan met Ali B. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Nu geef ik
workshops en lessen aan jong en oud met of zonder een beperking
door heel nederland. Bij de workshop/lessen zal ik zelf zorgdragen voor
de benodigde apparatuur o.a. een speaker, vocal processor en 4
microfoons. Hierbij leer ik je de basis technieken. Dit gaat gevormd
met veel plezier!

KARATE
Al meer dan 25 jaar beoefen ik de karate. Daarnaast geef ik karate les
aan kinderen/ jeugd vanaf 6 jaar in de wijk Rietlanden en in Diever.
Ik geef Workshops door heel nederland aan jong en oud van allerlei
doelgroepen. Tijdens een workshop leg ik uit waar karate vandaan
komt,wat het betekent en hoe ik er zelf mee in aanraking ben gekomen.
Aan de deelnemers van de workshop wordt o.a.
zelfdiscipline, zelfbeheersing, zelfontwikkeling
zelfvertrouwen en zelfverdediging geleerd.
De deelnemers krĳgen een workshop met als doel
dat ze met een goed gevoel weer naar huis gaan
en er thuis iets over kunnen vertellen en zelfs een
aantal oefeningen kunnen laten zien.

Adres: Voeghoutenstraat 204
Postcode: 7891 LH Klazienaveen

Telefoonnummer: 06 - 43 54 60 16
Email: williamstalentbox@gmail.com

www.williamstalentbox.nl
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Frans Koopal Haarwerken

Helemaal happy
met

SECRET
HAIR

Frans Koopal Haarwerken

KALENDER

Ze zou het wel van de daken willen schreeuwen - zegt ze zelf - zo enthousiast is Layla Koopal over het concept van Secret Hair.
‘Ik zit al heel lang in het vak, heb heel wat mooie concepten voorbĳ zien komen, maar dit is echt perfect’, glundert ze.
Om haar enthousiasme te delen heeft Layla een promotieﬁlm laten maken, die momenteel wordt uitgezonden
op RTV Noord en Omrop Fryslân.
oor de lm vroe a la drie van aar mannelĳke klanten om al a te r te
reren. k eb eel
bew t i t voor mannen eko en. Waarom
mdat bĳ veel mannen no teed et taboe leeft
om een haaraanvulling te dragen. Daar willen ze niet aan. Treedt er om wat voor reden ook kaaleid o dan rĳ en e liever naar de tonde e om et robleem in n keer o te lo en. elf
al de kaal eid maar edeeltelĳk i . e roberen die o lan mo elĳk met et no aanwe i e
aar te amo eren tot et niet meer aat.

Waaro de tonde

e al eni e o lo in wordt e ien.

NIEUWSTE ONTWIKKELING
e ret air i de nie w te ontwikkelin in aarwerken en i emaakt van e t aar. et
aarwerk i o d n al tran arante folie en vormt een e eel met de oofd id. et
wordt met een e iale idlĳm tevi beve ti d aan de oofd id en vervol en in
De hechting van dit haarwerk is zo stevig dat
de drager
er alles
De hechting van dit haarwerk is zo stevig dat de drag
model
geknipt.
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zoals douchen, het beoefenen van alle vormen van sport, heerlijk
FANTASTISCH
uitwaaien
aan het strand of baantjes trekken in het zwembad.
e het
ret tijdens
air k het
n eslapen gewoon blijven zitten.
Bovendienetkan

SECRET
HAIR

ewoon alle blĳven doen en

mee kan doen. het vormt geen enkele beperking bij a
zoals douchen, het beoefenen van alle vormen van spo
uitwaaien aan het strand of baantjes trekken in het
Bovendien kan het tijdens het slapen gewoon blijven zit

Koopal over het concept
van
ook Secret
eel belan rĳHair.
k: e k nt‘Ik zit al heel lang in het vak, heb heel wat
DUURZAAMHEIDSTEST
DUURZAAMHEIDSTEST
et o alle mo elĳke
‘In de promotiefilm
laten we
zien wat
je allemaal met Secret Hair
‘In de promotiefilm laten we zien wat je allemaal met S
manieren
laten
t
len.
et
i
mooie concepten voorbij
zienDekomen,
maar dit
is echt
perfect’,
glundert ze. Om
haar
kunt doen.
drie
gelegenheidsacteurs
hebben
allemaal
een
kunt doen. De drie gelegenheidsacteurs hebben alle
echt een fantastische
vorm van
kaalheid:
éénmĳ
draagt
Hair voorop het hoofd,
vorm van kaalheid: de één draagt Secret Hair voorop
innovatie
ende
voor
al Secret
enthousiasme te delen
heeft
Layla
recent
een
promotiefilm laten maken, die
begin
de andere
in hetvakvrouw
midden terwijl
de andere in het midden terwijl de derde over de h
ervaren
is het de
eenderde over de hele lengte
voorrecht
ermee
te we in onze winkel shoots gedaan
Secret Hair
draagt.om
Eerst
hebben
Hair draagt. Eerst hebben we in onze winkel shoo
volgend jaar wordt
op RTV Noord en Omroep Fryslân. Secret
mouitgezonden
en werken.
van de mannen
zónder hun haaraanvulling. Daarna zijn we naar
van de mannen zónder hun haaraanvulling. Daarna zi

Een
ter trekkende
Landgoed
Blanckenborgh
bij Noordlaren gereden, waar ieder voor
Landgoed Blanckenborgh bij Noordlaren gereden, waar
haargrens wordt aldus Layla
zich een duurzaamheidstest deed mét Secret Hair.’
zich een duurzaamheidstest deed mét Secret Hair.’
Voor de film vroeg Layla drie van haar mannelijke
klanten
Waarop de tondeuse als enige oplossing
wordt gezien.’
ook teed meer
een i om
e bĳals
De eerste ging hardlopen en zwemmen, de tweede maakte een
De eerste ging hardlopen en zwemmen, de tweede m
vro wen. e iet bĳ mannen
acteur te figureren. ‘Ik heb heel bewust
gekozen.
rit juist
in een voor
cabrio,mannen
de derde hees
zich in het zadel en zette er met
rit in een cabrio, de derde hees zich in het zadel en ze
De hechting van dit haarwerk is zo stevig dat de drager er alles dat het taboe voor een
het paard
de
vaart
in.
‘Na
afloop
bleek
dat
Secret
Hair
perfect
was
het paard de vaart in. ‘Na afloop bleek dat Secret Hair p
haaraanvulling
langzaam
NIEUWSTE ONTWIKKELING
Waarom?
Omdat
bij veel
mannen
nog steeds
het taboe
leeft om
mee kan
doen. et vormt
een enkele
be erkin
bĳ a tiviteiten
blijven zitten,
ja, datwordt
het zelfs precies dezelfde warrigheid had als
blijven zitten, ja, dat het zelfs precies dezelfde warrighe
maar
zeker
oal do
et beoefenen van alle vormen van ort eerlĳk
Secret
Hair
in haarwerken
enzieniswat eigen ha
eenenhaaraanvulling
te dragen. Daar het
willen
ze
aan.
er wat eigen
eigen
haar.niet
Je kon
absoluut
niet
zien
haar en
wat is de nieuwste ontwikkeling
het eigen haar.
Je kon absoluut niet
doorbroken.
ok alTreedt
et
om
uitwaaien aan het strand of baantjes trekken in het zwembad.
een was.’
enkele kale plek gaat. In
Secret
Hair
Secret
Hair
was.’
ovendien
kan
et
tĳ
den
et
la
en
ewoon
blĳ
ven
itten.
gemaakt van echt haar. Het haarwerk is zo dun als transparante
om wat voor reden ook kaalheid op, dan grijpen ze liever naar de

plaats van de tondeuse kiezen
voor
de andere
duurzame
folie en vormt een geheel met de hoofdhuid.
tondeuse om het probleem in één keer
opzete
lossen.
Zelfs
als de
DUURZAAMHEIDSTEST
FANTASTISCH
FANTASTISCHHet wordt met een
e zelf - zo enthousiast
isZe
Layla
zoulmhet
wel
willen
zoret
enthousiast
is Layla
o -lozegt
in ze
diezelf
van - e
air.
n de romotie
laten
wevan
ien de
watdaken
e allemaal
metschreeuwen
e retMetairSecret
Hair
kun
je
gewoon
alles
blijven
doen
en
ook
heel
Hair kun en
je gewoon
alles blijven doen en
speciale huidlijm stevig bevestigd aanMet
deSecret
hoofdhuid
vervolgens
kaalheid
maar
gedeeltelijkhebben
is. Zeallemaal
proberen
die
Een zo
aarlang
t k emogelijk
dat een met
e
De drie over
gelegenheidsacteurs
een
lang in het vak, kunt
heb doen.
heel Koopal
wat
het concept van
Secret Hair.
‘Ik zit
al
heel
lang
in
het
vak,
heb
heel
wat
belangrijk:
je kunt
het
op alle
mogelijke
manieren
laten
stylen. ‘Het
belangrijk: je kunt het op alle mogelijke manieren laten s
doe
geeft
waar
je nauwevorm van
kaalnog
eid: aanwezige
de n draa t haar
e ret te
air vooro
et oofd
in model
geknipt.
het
camoufleren,
totfantastische
het en
niet
meer
ZORGELOOS
is echt een
innovatie
engaat.
voor mij
alsOm
ervaren
vakvrouw
is echt een fantastische innovatie en voor mij als ervaren
k echt
omkĳken
naar
ebt.
erfect’, glundert
Ommooie
haar
concepten
zien
komen,
perfect’,
glundert
ze.
haar
deze.
andere
in
et midden
terwĳlvoorbij
de derde
over
de elemaar
len teditlĳis
et vooroordeel over een aarwerk leeft bĳ vro wen veel
minder
dan bĳ mannen.
is het een voorrecht om ermee te mogen werken.’
is het
een voorrecht
om ermee te mogen werken.’
e ret
draa t. Eer t ebben
we in on
e winkel
efilm laten maken,
dieair
begin
enthousiasme
te delen
heeft
Laylaoot
recent
een
promotiefilm
laten
maken,
die
begin
ro
wen
blĳ
ven
et
ei
en
aar
tot
de
laat
te
aar
koe
teren
en
kie
en danhaargrens
vaak voorwordt
een aldus Layla ook st
Een terugtrekkende haargrens wordt aldus Layla ook steeds meer
Een terugtrekkende
edaan van de mannen nder n aaraanv llin . aarna ĳn
traditioneel aarwerk. at ma van nt eti
aar emaakt ĳn en tĳden de na t
een
issue
bij
vrouwen.
‘Je
ziet
bij
mannen
dat
het
taboe
voor
een
een
issue
bij
vrouwen.
‘Je
ziet
bij
mannen dat het tabo
en Omroep Fryslân.
volgend
jaar
wordt
uitgezonden
op
RTV
Noord
en
Omroep
Fryslân.
we naar and oed lan kenbor bĳ oordlaren ereden waar
wordt et niet edra en. aar alle voordelen die e ret air biedt voor mannen biedt et
haaraanvulling
langzaam
zeker
wordt27
doorbroken.
Ook als
haaraanvulling langzaam maar zeker wordt doorbroke
NOORDERHAVEN
1 m| 9712
GRONINGEN
| maar
(050)
312
22
|
WWW.FRANSKOOPAL.NL
ieder voor
i een d r aam eid teN.Z.
t deed
t e retVE
air.
e
nat rlĳk ook voor vro wen. Wat i er n eerlĳker dan or eloo door e aar te
e tondeuse als enigeeerste
oplossing
Voorging
de wordt
film
vroeg
gezien.’
Layla
drie van haar
klanteneen
om
als
Waarop
tondeuse
alsInenige
oplossing
wordt
gezien.’
het rit
om een
enkele de
kale
plek gaat.
plaats
van
tondeuse
kiezen
het oal
om een
enkele
kaleewend
plek gaat.
In plaats van de tonde
hardlopen
en zwemmen,
demannelijke
tweede maakte
k de
nnen
woelen
en et o alle mo elĳke manier te t len
e dat
altĳd
bent
in een
cabrio,
de derde
heesheel
zichbewust
in het juist
zadel
en mannen
zette er gekozen.
met
eendetraditioneel
haarwerk.
acteur
te figureren.
‘Ik heb
voor
zehet
voor de andere duurzame oplossing, die van
Eendat.koesteren en kiezen dan vaak voor
ze voor
andere duurzame
oplossing, die van Secre
et Secret
e ret Hair.
air kan
de vaart
in. bija veel
a oomannen
bleeknog
dat steeds
e ret hetairtaboe
erfeleeft
thaarstukje
wa
E ONTWIKKELING aard
NIEUWSTE
ONTWIKKELING
Waarom?
Omdat
om
Dat mag van synthetisch haar gemaakt
zijndat
en geen
tijdens
de nacht
dat geen gedoe
geeft en waar je nauwelijks omkijken
haarstukje
gedoe
geeft en waar je nauwelijks
ven haaraanvulling
itten ina dat
et
elf enre is
ie de
elfde
eidTreedt
ad
alerhebt.Secret Hair is de nieuwste ontwikkeling in haarwerken wordt
air is de nieuwste blĳ
ontwikkeling
haarwerken
en ishet niet gedragen. Maar alle
voordelen
een
te dragen.
Daar
willen
zewarri
niet aan.
naar
naar
hebt. die Secret Hair biedt
hetom
eigen
Jeals
kontransparante
absoluut
eigen
haar en
wat
an echt haar. Het haarwerk
ishaar.
zo dun
gemaakt van echt haar. Het haarwerk is zo dun als transparante
wat
voor
reden
ook
kaalheidniet
op,zien
dan wat
grijpen
ze liever
naar
de
voor mannen, biedt het natuurlijk ook voor vrouwen. Wat is er nu
e ret air wa .

rmt een geheel met de
hoofdhuid.
metin
een
folie en vormt een geheel met de hoofdhuid. Het wordt met
een
tondeuse
om Het
het wordt
probleem
één keer op te lossen. Zelfs ZORGELOOS
als de
heerlijker
dan zorgeloos door je haar
te kunnen woelen en het op
ZORGELOOS
uidlijm stevig bevestigdkaalheid
aan de hoofdhuid
en vervolgens
speciale
huidlijm
stevig bevestigd
de hoofdhuid
en vervolgens
maar gedeeltelijk
is. Ze proberen die zo lang mogelijk
met
alle mogelijke manier te stylen, zoals
je dat altijdover
gewend
bent?
Het
vooroordeel
over
een haarwerk
leeft bij aan
vrouwen
veel minder
Het vooroordeel
een haarwerk
leeft bij vrouwen v
eknipt.
in model
geknipt.
het nog aanwezige haar te camoufleren, tot het niet meerdan
gaat.
Met Secret Hair kan dat.’
bij mannen.
Vrouwen
blijven het eigen haar tot de laatste paar
dan bij mannen. Vrouwen blijven het eigen haar tot de la

W.FRANSKOOPAL.NLNOORDERHAVEN N.Z. 1 | 9712 VE GRONINGEN | (050) 312 27 22 | WWW.FRANSKOOPAL.NL

