
                 
 

 

 
N I E U W S F L I T S 

1 maart 2022 
 

 
We zijn nogal wat van plan! En u kunt ons daarbij helpen! 

 
Om maar met de deur in huis te vallen, wij gaan u vragen om uw financiële steun voor de vervolmaking 
van onze plannen voor een splinternieuwe zaak: GEZONDERIJ. Hoe wij die steun voor ons zien volgt op 
de 2e pagina, eerst nemen we u graag mee in de aanleiding. 
 
Op 1 december 2007 startte KNEDERIJ, letterlijk en figuurlijk als eenmanszaak. Die ene ‘man’ is Ellen. 
En, doorgaans op de achtergrond, is er nog een man, Carl. Samen hebben we hard gewerkt aan de 
succesvolle onderneming die KNEDERIJ B.V. nu is. En samen gaan we nu de plannen, die we de 
afgelopen 2 jaar hebben bedacht en overdacht, enthousiast concreet maken. Samen met u! 
 
Vanaf vandaag werken we toe naar de opening van ons nieuwe pand in Doorn op 22 april 2022. 
 
KNEDERIJ is en blijft de praktijk die voornamelijk draait om therapeutische behandelingen. 
 
Maar daarnaast, of beter, daaromheen starten wij GEZONDERIJ. In nauwe samenwerking met ZECHSAL 
in Veendam, wordt GEZONDERIJ dé groothandel voor therapeuten en de winkel voor consumenten in 
het midden van Nederland, waar de hoogkwalitatieve ZECHSAL-producten met in het noorden van 
Nederland gewonnen magnesium worden verkocht én gepromoot. 
 
Daar stopt het niet. GEZONDERIJ richt zich ook op de verkoop van andere producten die bijdragen aan 
een goede gezondheid en die het menselijke welzijn bevorderen. We organiseren er trainingen en 
voorlichtingsbijeenkomsten. En tegen de herfst van dit jaar hopen we een ‘zoutkamer’ in te richten, 
voor halotherapie of wel het beperken van de gevolgen van Astma, Bronchitis, COPD, Hooikoorts, 
Psoriasis en meer. 
 
KNEDERIJ heeft nu een moderne praktijkruimte met een ontspannen atmosfeer en een uitstekende 
hygiëne. Daar ‘borduren’ we bij GEZONDERIJ op voort. Niet alleen in de 2 behandelkamers, maar ook 
in alle andere ruimtes, tot en met het toilet voor minder validen aan toe. En of u nou de nieuwe winkel 
of de toekomstige webshop bezoekt, het uitnodigende karakter herkent u in beide gevallen. 
 
Modern betekent voor GEZONDERIJ ook gericht zijn op duurzaamheid en lokaliteit. Zo gaan we ons 
pand van meet af aan verwarmen (én koelen) met een VRF-warmtepomp-systeem en gebruiken we 
ledverlichting. En leveranciers zoeken we zo dichtbij als mogelijk. Bijzonder is de betrokkenheid onze 
zoon Stein als hoofdaannemer (SF Bouw). 
 
Vandaag start de metamorfose van voormalig bankgebouw naar een frisse zaak voor gezonde en 
positieve mensen en vanaf 22 april hopen we die op Plein 1923 8 in Doorn te mogen begroeten! 
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We vragen uw financiële steun! 
 
Het afgelopen jaar hebben wij onze plannen al hier en daar, met deze en gene, voorgesproken.  De 
reacties waren positief! En nadat we anderhalve week geleden ons nieuws ‘wereldkundig’ maakten, 
volgden lieve en enthousiaste reacties. Wij voelen ons in onze eigenwijsheid gesteund! 
 
En deze eigenwijsheid voeren we ook door in de financiering van GEZONDERIJ. Wij doen een belangrijk 
deel zelf, maar dat is helaas niet voldoende. Een bank hebben we bewust niet aangesproken, dat willen 
we niet. Crowd-funding vinden wij veel passender bij onze plannen. 
 
Graag bieden wij u een drietal opties om deel te nemen aan ons unieke project, waarbij € 75.000 als 
maximum streefbedrag geldt, om alle plannen van nu te kunnen verwezenlijken. 
 
De eerste optie is het aangaan van een lening. U leent een bedrag aan GEZONDERIJ B.V., als particulier 
of via uw onderneming, u ontvangt 6% rente per jaar achteraf en GEZONDERIJ lost de lening in 4 jaar 
af, in gelijke bedragen. Op het bijgaande formulier kunt u aangeven welk bedrag u beschikbaar wilt 
stellen. Van ons ontvangt u daarna een passende overeenkomst.  
 
Wellicht vindt u het prettiger of passender om een eenmalige schenking aan GEZONDERIJ B.V. te doen. 
Dat kan natuurlijk ook. Op het bijgaande formulier kunt u dat aangeven. 
 
En tenslotte is er de mogelijkheid om deze maand een speciale 5-behandelingenkaart te bestellen en 
af te rekenen. Voor de 5 behandelingen betaalt u 6 keer de prijs van een behandeling. De kaart is tot 
2 jaar na de opening van GEZONDERIJ te gebruiken voor de gekozen behandelingen in één van de 
nieuwe behandelkamers van KNEDERIJ (ongeacht eventuele prijsstijgingen tijdens de looptijd). Op het 
bijgaande formulier kunt u aangeven welke behandelingen u wilt afnemen. 
 
Uw financiële bijdrage, in welke vorm dan ook, leidt in elk geval tot grote dankbaarheid van ons! Maar 
wij zijn ook blij met uw toekomstige bezoek om te genieten van extra gezondheid en welbevinden. 
 
 

Vriendelijk gegroet! 
 

Ellen & Carl 


