
 

 

kruidenhoestdrankjes 

 Bij Drogisterij Parfumerie Etos Meijer, gevestigd aan de Stationsstraat in Wierden, kun je 

altijd terecht voor persoonlijk advies op gebied van Health & Beauty. Schroom niet, 

wandel vrijblijvend binnen en maak kennis met het uitgebreide assortiment dat bij deze 

drogisterij en parfumerie te vinden is. 

 

“We zijn CBD gecertificeerd”,  vertelt mede-

eigenaresse Annemiek Koop. “Dat houdt onder 

andere in dat er altijd iemand in de winkel 

aanwezig is die 

gediplomeerd is; een 

erkend drogist dus. We 

vinden het belangrijk dat 

meerdere collega’s 

gediplomeerd zijn, zij elk 

jaar de trainingen en 

nascholing volgen en zo 

altijd parate kennis 

hebben. Op die manier 

kunnen we de klant een 

zo persoonlijk mogelijk, deskundig advies kunnen 

geven in combinatie met eventuele leeftips.” 

De gezondheidsafdeling van Etos in Wierden is 

vrij groot en is sinds kort uitgebreid met het oer-

Hollandse merk New Care Supplements. “New 

Care houdt rekening met de van nature 

aanwezige vitaminen en mineralen in de 

Nederlandse bodem en het voedings- en 

leefpatroon. Alles dat je al uit je voeding haalt, 

hoef je dus niet extra in te nemen. Ze kiezen voor 

zoveel mogelijk natuurlijke en natuuridentieke 

ingrediënten. Dat zijn dus ingrediënten die het 

lichaam herkent en goed opneemt. Dat helpt 

voor een optimale en krachtige aanvulling.” 

Service en klantgerichtheid staat hoog in het 

vaandel. “We bestellen naar behoefte van de 

klant gezondheidsproducten, naast ons vaste 

assortiment. Dat betekent dat we nagenoeg alle 

wensen kunnen inwilligen.” 

Nu de griep en verkoudheid weer heersen, wil 

iedereen weer zo snel mogelijk topfit zijn. Smeer 

de keel met kruidenhoestdrank om het leed 

enigszins te verzachten. 

Drogisterij Parfumerie 

Etos Meijer heeft van 1 

tot en met 14 februari 

een proeverij van 

diverse soorten kruiden-

hoestdrankjes voor alle 

leeftijden. Gedurende 

deze periode is het 

mogelijk om in de winkel 

verschillende smaken te 

komen testen. Kom gerust langs en kies zo je 

meest aantrekkelijke kruidenhoestdrank. 

 

Drogisterij Parfumerie Etos Meijer is een begrip 

in de Wierdense samenleving. Tijdens de roerige 

oorlogsjaren begon Henk Meijer een kappers-

zaak en ook verkocht hij een klein assortiment 

aan parfums. Na enkele omzwervingen werd de 

herenkapsalon en parfumerie eind jaren vijftig 

op de huidige locatie aan de Stationsstraat 

geopend. De kapsalon wordt sinds 1994 bestierd 

door Helmut Koops, de drogisterij is in dat jaar 

omgeturnd tot een vestiging van Etos. Alhoewel 

de familie Meijer al in 1982 afscheid heeft 

genomen van de winkel en de familie 

Dollen/Koop eigenaar is, wordt in de volksmond 

én op de gevel nog altijd de naam Meijer 

gevoerd. In april 2016 werd het 75-jarig bestaan 

van de winkel uitgebreid gevierd. 


