
HEALTH 
& Lifestyle
GEZONDHEIDSBIJLAGE

Voor je ligt de allernieuwste Health & Lifestyle 

Gezondheidsbijlage! We weten het allemaal: 

januari is dé maand om je gezondheid eens 

onder de loep te nemen. Wil je nu eindelijk 

eens voor goed afrekenen met die overtollige kilo’s?

Ben je van plan om meer te bewegen maar kwam het 

er tot dusver nooit van?

Of wil je juist gezonder eten maar weet je niet zo goed 

hoe je dat aan moet pakken? In deze special 

vertellen lokale ondernemers en de gemeente 

wat zij aanbieden om jouw lifestyle gezonder 

te maken!



Maandag:  
10.15 – 10.45 uur Trimzwemmen 
11.00 – 11.30 uur Trimzwemmen 
20.30 – 21.00 uur Aquajogging 
21.00 – 21.30 uur  Trimzwemmen 

Dinsdag: 
09.00 – 09.30 uur  Aquajogging 
09.30 – 10.00 uur  Aquajogging 
09.00 – 09.30 uur  Baby zwemles 
09.30 – 10.00 uur  Ouder en kind 
11.00 – 11.30 uur  Ouder en kind 
            

Groepslessen rooster zwembad De Hullen  

Zwembad De Hullen  050-5019268 Ceintuurbaan Zuid 6 Roden 
Voor meer informatie 

WWW.SPORTCENTRUMDEHULLEN.NL

18.30 – 19.00 uur zwemles 18 jaar en ouder
19.00 – 19.30 uur zwemles 18 jaar en ouder
21.30 – 22.00 uur  Trimzwemmen

Woensdag: 
09.00 – 09.30 uur Baby zwemles
09.30 – 10.00 uur  Ouder en kind
11.00 – 11.30 uur  Ouder en kind 
08.30 – 09.00 uur  Meer bewegen voor ouderen
09.00 – 09.30 uur  Meer bewegen voor ouderen
09.30 – 10.00 uur  Meer bewegen voor ouderen

Donderdag:  
09.00 – 09.30 uur Ouder en kind
09.30 – 10.00 uur Baby zwemles
11.00 – 11.30 uur Ouder en kind
11.00 – 11.30 uur  Trimzwemmen
13.00 – 13.30 uur  Trimzwemmen

PT ZORG
MEDISCH VOETZORG VERLENER

Behandeling op afspraak 06-46472451 of via info@pedicure-noordnederland.nl

• Medisch pedicure, 
• Tevens Oncologisch Voetzorgverlener
• Opgenomen in IKNL
www.pedicure-noordnederland.nl

Tijdelijk gevestigd 
aan de Padkamp!
(Voormalig ABN-AMRO pand)

Gevestigd in Fitnesscentrum Roden

Praktijk voor Fysiotherapie en
Oefentherapie Cesar G. van Vliet

Kanaalstraat 60D • 9301 LT Roden • 050-501 65 54
Email: vlietro@hetnet.nl • www.fysio-cesartherapieroden.nl

WIL JE GRAAG LEVEN IN PLAATS VAN OVERLEVEN?

specialisaties:
•  hoogsensitiviteit (HSP)
•  stressklachten
•  loopbaanvragen
coaching: Praktijk Peize. Wees welkom om kennis te maken.

•  Training Energieker omgaan met Hoogsensitiviteit,  
 6 dagdelen, start 31 januari, Glimmen
•  Dagtraining Grenzen stellen
 20 maart, Glimmen

WWW.OPDREEFCOACHING.NL

Coach en 
trainer 

sinds 2007

Voetverzorging voor jong & oud

Behandeling op afspraak
Postemastraat 6 • 9301 EN • Roden

Tel: 050 – 501 22 22 • info@voetzorgtrijny.nl
WWW.VOETZORGTRIJNY.NL

Voetzorg 
Trijny GESPECIALISEERD IN 

DIABETISCHE- EN REUMATISCHE VOETEN 
EN NAGELSCHIMMELDIAGNOSTIEK

LINESTUDIO MARIANNE 
ORGANISEERT EEN 
INFORMATIEAVOND 

MELD JE SNEL AAN!



NOORDENVELD – Sinds kort heeft Noordenveld een Preventieve Ge-
zondheidsagenda. Nog niet officieel vastgesteld, de raad moet er nog 
iets van vinden, maar wethouder Jeroen Westendorp wil alvast wel 
iets zeggen over de initiatieven om Noordenveld gezonder en vitaler te 
maken. Onderzoek naar de stand van zaken voor wat betreft gezondheid, 
vormt de basis voor de tamelijk lijvige agenda.

NORG – Stichting Beweegdorp 
Norg richt zich op gezondheids-
bevordering, vergroten van soci-
ale samenhang en de verbetering 
van sociale leefbaarheid in Norg 
en omgeving. Sportverenigingen, 
sportaanbieders, het Molenduin-
bad, OBS De Hekakker en Beweeg-
dorp Norg krijgen de komende drie 
jaar de beschikking over drie extra 
sportinstructeurs. 
‘Dit om het sporttechnisch kader 
en het sport- en beweegaanbod te 
versterken. Door de vergrijzing en 
de omvang van Norg heeft een aan-
tal sportaanbieders het moeilijk. Er 
zijn onvoldoende geschikte trainers 
en coaches. Ook hebben verenigin-
gen te maken met dalende leden-
aantallen en zijn er hier en daar 
problemen om bestaande sport- en 
beweegactiviteiten aan te bieden,’ 
zegt Chris Koeneman. Hij is voorzit-

ter van Beweegdorp Norg en in die 
hoedanigheid betrokken bij dit pro-
ces. ‘Deze voor ons zorgelijke ont-
wikkelingen hebben ertoe geleid dat 
Beweegdorp Norg het initiatief heeft 
genomen om met betrokken partij-
en dit probleem op te pakken. Hier-
door is een uniek plan ontstaan dat 
door alle partijen in gezamenlijkheid 
wordt gedragen en waar ook verant-
woording voor wordt genomen. We 
richten ons met name op kinderen 
van 4 tot 12 jaar.’
Burgemeester en wethouders heb-
ben onlangs het plan goedgekeurd. 
De verenigingen, sportaanbieders, 
OBS De Hekakker en de gemeente 
dragen allemaal bij aan de finan-
ciering van het initiatief. Welzijn in 
Noordenveld doet mee door de inzet 
van de sportcoach ten behoeve van 
de aansturing van de sportinstruc-
teurs en trainers. De coördinatie 

van het algehele project is in handen 
van Stichting Beweegdorp Norg. 
Chris Koeneman: ‘Het betekent een 
grote stimulans voor het sporten en 
bewegen van kinderen in het dorp. 
De sportinstructeurs gaan onder 
meer trainingen en lessen geven 
bij diverse verenigingen, sportaan-
bieders en op de school. Ze gaan 
het sporttechnisch kader van ver-
enigingen en sportaanbieders hel-
pen, alsook ondersteuning bieden 
aan de organisatie van activiteiten. 
De sportinstructeurs stemmen hun 
werkzaamheden af met de sport- 
en cultuurcoaches van Welzijn in 
Noordenveld.’ 
Een kerngroep, met vertegenwoor-
digers van alle betrokken partijen, 
heeft geruime tijd gewerkt aan de 
voorbereiding van het plan.  Met de 
extra instructeurs willen de stichting 
en andere partners ervoor zorgen 

dat sportaanbieders het bestaande 
sport- en beweegaanbod voor kin-
deren kunnen blijven aanbieden en 
versterken. ‘Niet onbelangrijk is dat 
ook de kwaliteit van trainingen en 
lessen aan kinderen beter wordt. De 
gekwalificeerde sportinstructeurs 
kunnen bijvoorbeeld trainingen en 
lessen geven die vrijwilligers nu ge-
ven. Het Molenduinbad kan met hulp 
van de sportinstructeurs de zwem-
vaardigheden van kinderen behou-
den en verbeteren. OBS De Hekak-
ker kan de leerlingen in het kader 
van meer bewegingsonderwijs een 
derde uur aanbieden. De sportin-
structeurs kunnen ook zomereve-
nementen als de Fiets4Daagse en 
dergelijke ondersteunen,’ laat Chris 
Koeneman weten. 
Wethouder Jeroen Westendorp was 
meteen enthousiast over het initi-
atief: ‘Dit plan uit Norg past vlekke-

loos bij een van de uitgangspunten 
van onze toekomstvisie op sport en 
bewegen in Noordenveld. Het sti-
muleren van samenwerking tussen 
sportaanbieders, scholen en andere 
organisaties.’ Beweegdorp Norg 
organiseert, stimuleert en onder-
steunt allerlei activiteiten en evene-
menten die de samenwerking tus-
sen bijvoorbeeld sportverenigingen, 
onderwijs en bedrijfsleven stimule-
ren. Dit ook door instandhouding en 
verbetering van de bestaande voor-
zieningen en realisatie van nieuwe 
sportvoorzieningen Vooral gericht 
op preventie. Ook organiseert de 
stichting samen met verenigingen 
en instellingen verschillende acti-
viteiten. Voorbeelden hiervan zijn 
de NorgerLympics, Avond4Daagse, 
buurtsportdagen, Beweeg- en Wan-
delreden en andere preventieve 
sport- en beweegactiviteiten.
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Goed nieuws voor sportverenigingen, sportaanbieders, het Molenduinbad, OBS De Hekakker en Beweegdorp Norg:

Sport- en beweegaanbieders in Norg krijgen er drie instructeurs bij

Noordenveld aan de slag met Preventieve Gezondheidsagenda

‘Mensen bewust maken van het belang van gezondheid 
en dat ze er zélf invloed op hebben, dat is het doel’
Meten is weten, moet de gemeente 
gedacht hebben om tot een actu-
ele gezondheidsagenda te komen. In 
samenwerking met de GGD hield de 
gemeente onderzoek in verschillende 
wijken in de gemeente. “We hebben 
de thermometer erin gestopt”, begint 
Jeroen Westendorp die ‘sport’ in de 
gemeente in zijn portefeuille heeft. 
“Het bevolkingsonderzoek van de 
GGD is een belangrijke pijler. Daarbij 
wordt niet alleen gekeken naar de fy-
sieke conditie van mensen maar ook 
naar de geestelijke gesteldheid, het 
welzijn en welbevinden van inwoners. 
Daar zijn interessante dingen uit naar 
voren gekomen. Over het algemeen 
kunnen we stellen dat Noordenveld 
best vitaal en gezond is, maar er zijn 
ook punten waarmee we aan de slag 
moeten. Het blijkt bijvoorbeeld dat 
in Norg eenzaamheid relatief veel 
voorkomt. En in Peize wordt boven-
gemiddeld veel alcohol genuttigd.  
Dan kun je zeggen: ‘levensgenieters’ 
maar ook: zit er misschien een laag 
onder? Een positieve visie op gezond-
heid, dat is en blijft het uitgangspunt 
van de agenda. Het doel is tweeledig:  
mensen bewust maken van het be-
lang van gezondheid en dat ze er zelf 
invloed op hebben en wij komen als 
gemeente met gerichte interventies 
op de witte vlekken. De gemeente sti-
muleert en faciliteert, mensen moe-
ten zélf in beweging komen.”
Vier thema’s
De Preventieve Gezondheidsagenda 
zet in op vier thema’s: Middelen-
gebruik, Mee doen, Psychische 
gezondheid en Overgewicht. “Bij 
middelengebruik proberen we in te 
zetten op een rookvrije generatie, het 
tegengaan van drugsgebruik en het 
verantwoord om gaan met alcohol. 
Huisartsen hebben veel meer dan 
het verleden te maken met drugge-
relateerde klachten. En dan hebben 
we het niet over softdrugs. Met ‘Mee 
doen’ gaan we in op betrokkenheid. 
Kun je jezelf redden? Ben je vol-
doende in balans? En wat kun je zelf 
doen in je naaste omgeving. Zo zijn 
er al verschillende ontmoetingsplek-

ken gecreëerd, dat loopt via Welzijn in 
Noordenveld (WiN). We kijken overi-
gens niet alleen naar ouderen. Een-
zaamheid komt ook voor bij jongeren. 
Kinderen die niet mee kunnen komen 
op school, geen vrienden hebben. 
Daarvoor starten we met een ‘maat-
jessysteem’ op scholen. Dat wordt 
opgepakt door Jeugd- en jongeren-

werk. Verder geven we ‘grip & glans 
cursussen’, weerbaarheidstrainin-
gen. En we willen ontmoetingen tus-
sen oud en jong tot stand brengen.”
In de huidige prestatiemaatschappij 
ervaren steeds meer jongeren stress, 
weet Westendorp, die onder andere 
daarom ook de psychische gesteld-
heid als aandachtspunt op de agenda 

heeft gezet. “Twintig procent van de 
jongeren in Noordenveld heeft zorgen 
over de toekomst. Dat heeft me ver-
baasd. Dat is meer dan in andere pro-
vincies in Drenthe. Wat zit eronder? 
Is het school of loopt het thuis niet 
lekker? Zijn kinderen verwikkeld in 
(v)echtscheidingen? We willen méér 
aandacht voor kinderen om hier-

mee om te gaan. Ook ouders willen 
we hierbij betrekken. Is scheiden de 
enige optie of is het de moeite waard 
om in therapie te gaan? Het kind staat 
centraal.”
Het vierde punt op de agenda is 
overgewicht en voldoende bewegen. 
We brengen een gezond gewicht en 
voeding onder de aandacht. En we 
bekijken hoe gezond de sportkantine 
is. Dat geldt ook voor de kantines op 
scholen. Het is niet verplicht om iets 
te veranderen, maar we kunnen wel 
bewustwording creëren. Naast de 
gehaktbal een broodje gezond, een 
mueslireep naast de gevulde koek, 
dát. De Hekakker in Norg is een mooi 
voorbeeld als het gaat om initiatieven 
voor een gezonder leven. Daar is de 
‘daily mile’ vaste prik. Iedere dag gaan 
kinderen tussen de lessen door een 
stuk rond de school rennen. Ook is 
er aandacht voor gezonde traktaties. 
Onze JOGG (Jongeren op Gezond 
Gewicht)- studenten blijven scholen 
bezoeken om een gezonde leefstijl 
onder de aandacht te brengen”, zegt 
Westendorp die ook met het inrich-
ten van nieuwe woonwijken in de ge-

meente gezondheid een plek geeft. 
“Bij het aanleggen van wegen 

kun je daar rekening mee 
houden. Het zo inrichten, 
dat je met de fiets sneller 
van A naar B bent dan met 
de auto. Het gaat om pre-
ventie, het resultaat hoeft 
niet morgen zichtbaar te 
worden. Het gaat om de 

langere termijn. Dat je aan 
de voorkant iets doet om ge-

zondheidsklachten te voorko-
men. En dat moet ook wel, de al-

maar stijgende zorgkosten zijn straks 
niet meer op te brengen.”
Voor de interventies en acties in de 
Preventieve Gezondheidsagenda 
(2020-2023) is een bedrag van 85.000 
euro per jaar gereserveerd. Dat is bo-
venop het bedrag dat de gemeente nu 
al investeert in gezondheid en bewe-
gen. Westendorp gaat ervan uit dat 
in het voorjaar de agenda definitief 
wordt vastgesteld. 

iets zeggen over de initiatieven om Noordenveld gezonder en vitaler te 
maken. Onderzoek naar de stand van zaken voor wat betreft gezondheid, 

Westendorp die ook met het inrich-
ten van nieuwe woonwijken in de ge-

meente gezondheid een plek geeft. 
“Bij het aanleggen van wegen 

kun je daar rekening mee 
houden. Het zo inrichten, 
dat je met de fiets sneller 
van A naar B bent dan met 

niet morgen zichtbaar te 
worden. Het gaat om de 

langere termijn. Dat je aan 
de voorkant iets doet om ge-

zondheidsklachten te voorko-
men. En dat moet ook wel, de al-

maar stijgende zorgkosten zijn straks 
niet meer op te brengen.”
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Plan je intake in februari en krijg daarbij een complete leefstijl check (twv € 25,-) gratis!
De leefstijl check bestaat oa uit bloeddruk, glucose, cholesterol en gewicht meting.

Balance Your Lifestyle, 06 - 52 32 36 97, Ceintuurbaan Noord 105, Roden

Coaching op Leefs� jl
Hee�  u overgewicht en wilt u graag werken aan een betere gezondheid? 
Het CooL programma is speciaal opgezet om u in dat geval te helpen!

Het CooL programma
-  In twee jaar � jd hebben we 8 individuele gesprekken 

en 16 groepsbijeenkomsten.
-  Samen kijken we welke veranderingen in de leefs� jl een groot eff ect 

kunnen hebben. Denk daarbij aan veranderingen in structuur, voeding, 
beweging, slaap, inspanning en ontspanning. 

-  Tijdens het bespreken van verschillende onderwerpen gaan we opzoek 
naar kleine aanpassingen, met het grootste eff ect.

-  Je kiest zelf de doelen die voor jou het belangrijkst zijn op dit moment. 
Daar gaan we mee aan de slag. 

- De huisarts / prak� jkondersteuner blijven je ondersteunen. 

Vergoed
In de meeste gevallen betaald uw verzekering het volledige traject, dit 
gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Meer info: www.sastago.nl of stuur een berichtje aan 
Dorien via info@sastago.nl

“ Bij Vermeer”, dé Bed & Breakfast 
 om heerlijk te genieten
Het echtpaar Vermeer trok in 

1996 vanuit Tilburg naar het 
Noorden. “Ik had een melk-

veeboerderij en we wilden groeien”, 
vertelt Eli. “In Tilburg was daar geen 
ruimte voor, maar hier wel. Vandaar 
dat we hier zo zijn neergestreken”. In 
de prachtige boerderij in Een woonde 
het echtpaar jarenlang samen met 
hun kinderen. “Een beetje wennen 
was het wel, maar als je zo mag wo-
nen, genietend van de natuur en de 
heerlijke rust, dan ben je zo gewend”, 
laat Tonny weten. “We voelden ons 
hier dan ook meteen helemaal thuis”. 
Na enige tijd vertrokken de kinderen 
en was er niemand die boerderij kon 
opvolgen. ‘Wat gaan we dan doen?’, 
vroeg het echtpaar zich af. Maar dat 
idee kwam al vrij snel. Tonny en Eli 
wilden namelijk graag een slaap-
kamer beneden en op deze manier 
kwamen de eerste ideeën om een 
Bed & Breakfast te starten. “Het 
was echt een spontaan idee”, vertelt 
Tonny. “We hebben de nodige teke-
ningetjes gemaakt en uiteindelijk zijn 
we tot het ontwerp gekomen wat er 
nu staat. Als toegift kunnen we onze 
gasten zorg leveren, aangezien ik als 
verpleegkundige werkzaam ben bij 
Icare. Een perfecte combinatie naar 
ons idee”. 
De Bed & Breakfast van het echtpaar 
is op prachtige wijze ingericht. Een 

ruime kamer, inclusief een keuken-
tje en een grote inloopdouche. Lig-
gend op het bed kan men naar de 
natuur kijken door de fantastische, 
grote ramen. Ook heeft de Bed & 
Breakfast een eigen fietsenstalling, 
waar gasten vanzelfsprekend hun 
fietsen kwijt kunnen. “Het is namelijk 
heerlijk om even te fietsen door deze 
prachtige natuur”, laat Eli weten. “Op 

deze manier kom je heerlijk tot rust. 
Bovendien is ook de stad Groningen 
dichtbij”. Maar ook op de locatie van 
de Bed & Breakfast zelf is er genoeg 
te beleven. “De gasten zitten bij ons 
op een boerderij en krijgen op deze 
manier ook het dagelijks leven van 
de boer mee. Het is een combinatie 
van achteraf wonen, oog hebben voor 
de natuur en dichtbij de boerderij”, 
aldus Eli. 
Het echtpaar Vermeer wil het haar 
gasten ongetwijfeld ontzettend naar 
de zin maken. Een paar dagen zor-
geloos overnachten in een heerlijk 
rustige omgeving, middenin de na-
tuur. Aanstaande zaterdag wordt de 
Bed & Breakfast ingewijd door fa-
milie van het echtpaar uit Brabant. 
Op zondagmiddag 26 januari tussen 
14.00-16.00 uur zijn andere belang-
stellenden van harte welkom tijdens 
het Open Huis van de Bed & Break-
fast. Op 1 februari opent “Bij Ver-
meer” officieel haar deuren voor een 
overnachting. Reserveren kan via eli.
vermeer@hetnet.nl. “We zijn heel en-
thousiast, hebben er ontzettend veel 
zin in en nodigen iedereen van harte 
uit om een kijkje te nemen”, aldus 
het echtpaar. 
Bed & Breakfast “Bij Vermeer”
Vennootsweg 11 Een
Tel. 06-12228303
E-mail: eli.vermeer@hetnet.nl

EEN – Op 1 februari openen Tonny en Eli Vermeer hun splin-
ternieuwe Bed & Breakfast aan de Vennootsweg 11 in Een. Een 
Bed & Breakfast waar men straks terecht kan voor een paar 
dagen heerlijke rust midden in de natuur en eveneens niet ver 
van de stad. “Echt een stukje quality time”, vertelt Tonny Ver-
meer. “Mensen die er even een paar dagen tussenuit willen, 
zijn bij ons aan het goede adres”. “Bij Vermeer” is niet zomaar 
een Bed & Breakfast. Het biedt, naast het stukje quality time, 
ook zorg voor mensen die dit nodig hebben. Zo kan men zorge-
loos genieten bij “Bij Vermeer”.

Bed & Breakfast
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RODEN - Spier- en mobiliteitstraining zoals je nog nooit hebt 
gezien of ervaren! Een nieuw en revolutionair gezondheids-
concept genaamd eFit. Het programma bestaat uit verschil-
lende digitale fitnesszones om je in korte tijd fitter, vitaler en 
beweeglijker te maken. 

Hoe werkt eFit
Samen met de eFit-coach worden jouw wensen en doelen be-
sproken en vertaald naar een plan. 
Je volgt dit plan door simpelweg met je persoonlijke pas of 
polsband  in te loggen op het toestel. Het toestel stelt zich ver-
volgens volledig in. Het systeem weet wanneer je wat moet 
doen én op welke intensiteit. Dit alles volledig automatisch. Je 
hoeft het niet te begrijpen of leuk te vinden om veilig, verant-
woord en met maximaal resultaat te trainen. Elke deelnemer 
traint en wisselt vervolgens op hetzelfde moment van toestel, 
waardoor de wachttijd tot nul is gereduceerd. Tijdens de trai-
ning krijg je via je persoonlijke touchscreen instructies waar-
door eventuele blessures of een onjuiste uitvoering van de be-
weging tot het verleden behoren. Je traint dus sneller, veiliger 
en effectiever maar vooral met meer plezier!

Voorkom en corrigeer een verkeerde houding
Op het werk, in de auto of thuis op de bank, vaak nemen we 
een voorovergebogen houding aan. De gemiddelde volwas-
sene in Nederland brengt maar liefst 8,5 uur per dag zittend 
door. Dit vele zitten is schadelijk voor ons lichaam en naar-
mate we ouder worden passen onze spieren zich aan deze 
verkeerde houding(en) aan. Het gevolg: verkorte spieren waar-
door onze flexibiliteit afneemt en er rug-, nek- en schouder-
klachten kunnen ontstaan. eFit biedt eenvoudige oefeningen 
waarbij de spieren specifiek op lengte worden getraind én 
worden versterkt. Al na een paar weken zal je merken dat je 
lichaamshouding verbetert en dat je gemakkelijker en soepe-
ler beweegt. 

Waarom eFit
eFit maakt fitness geschikt voor iedereen door het makkelijker, 
leuker en motiverender te maken. Eenvoudig en veilig trainen 
dankzij de volautomatische toestellen en jouw persoonlijke 
pas of polsband. Effectieve training, slechts 2 x 35 minuten per 
week, altijd en overal inzage in je trainingsresultaat, resultaten 
voelbaar binnen 3 tot 6 weken!
Meer informatie vind je op www.fitnesscentrumroden.nl of bel  
050 501 3000.
Even binnenwandelen bij Fitnesscentrum Roden aan de Ka-
naalstraat kan natuurlijk ook.

Verbeter in 
35 minuten je fitheid, 
vitaliteit en beweeglijkheid
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Contour Plus: Nooit meer diëten 
en/of afvallen maar tijdig oplossen!
RODEN - Inmiddels al ruim 10 jaar in Roden, alles onder 1 
dak op het gebied van het verbeteren, verstrakken en on-
derhouden van je figuur. Zo ook het oplossen van je (over) 
gewicht met als altijd einddoel een blijvend resultaat. De 
wijze te vinden die bij jouw lifestyle past is daarbij erg be-
langrijk, vertelt Margriet Boon- Stroetinga. “Hiervoor bie-
den we diverse programma’s aan, waar gezond en verant-
woord voorop staan. Stop in ieder geval met de woorden 
dieet en afvallen. Je lost samen met ons iets blijvend op wat 
je niet langer wilt, hoe mooi is dat? Informeer gerust wat bij 
jou past. We adviseren je graag.” 

Beste begeleidingspunt van Medislank
Indien gewenst zetten wij ter ondersteuning hoogwaardige ei-
witproducten van Medislank in om je gewicht versneld op te 
lossen. Wij zijn voor het vijfde achtereenvolgende jaar van de 
ruim 150 begeleidingspunten, uitgeroepen tot beste begelei-
dingspunt van Nederland en België. 
Wanneer je einddoel is bereikt, wil je natuurlijk graag dit zo 
houden. Door onze ervaring weten wij dat tijdig oplossen is 
van het ‘per ongeluk’ bijgekomen kilo’s dé truc is. Denk aan 
de kerstperiode, na de zomervakantie of een periode dat je 
wat minder aandacht voor jezelf kon vrijmaken. Dit hebben we 
allemaal wel een keer. Dus niet wachten maar tijdig oplossen, 
anders loopt het ‘weer’ uit de hand. Het bekende jojo effect, 
dat wil jij toch ook niet op jouw bucketlist? Doe het maar sa-
men met ons. Tips genoeg. We zijn er voor je.

Maak kennis met de verschillende programma’s
van Contour plus
Onze door infrarood verwarmde cabines: Sporten in een tem-
pratuur van 38C is een prettige manier om te bewegen. Op 
eenvoudige wijze verbeter je snel je figuur en al na enkele we-
ken voel je je beter, energieker, soepeler en fitter. Twee keer 

per week slechts een half uurtje is voldoende voor het behalen 
van een mooi en snel resultaat. Heb je deze behaald, bieden 
wij een onderhoud training programma aan. Om fit en gezond 
te blijven is het belangrijk om te bewegen. Bovendien doe je je 
figuur, gezondheid en conditie hiermee een groot plezier.
Medislank coaching traject: Ook is het mogelijk om samen 
met ons een intensiever traject in te stappen. Op een ver-
snelde, verantwoorde en gezonde wijze gaan we je overtollige 
kilo’s te lijf. Eens per week een coachingmoment van een half 
uur om je resultaat van de afgelopen week te bekijken, een 
blik te werpen op de komende week en mocht het ergens niet 
helemaal lekker gaan dan zoeken we naar een oplossing! Dit 
met behulp van de hoogwaardige eiwit producten van Medis-
lank met heerlijke recepten zonder hongergevoel. In de afge-
lopen vijf jaar hebben vele mensen dit traject met veel succes 
doorlopen.

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen, maak gerust 
een afspraak voor meer info! Tel. 050-5011060  www.contour-
plus.nl  www.cpslank.nl

RODEN – Bart Vennema en Mariska 
Wassink van Wassink Voetexperts in 
Roden zijn specialisten in voet-, knie, 
heup- en rugklachten. De praktijk aan 
de Larixlaan is onlangs flink verbouwd 
en daar is het stel erg blij mee: “We zijn 
zeer tevreden over het eindresultaat. 
Ons gebouw is het visitekaartje van 
het bedrijf. Er moeten nog een aantal 
puntjes worden afgewerkt en dan is 
het helemaal klaar.” De praktijk in Ro-
den voldoet inmiddels volledig aan alle 
moderne maatstaven. “Er is veel ge-
investeerd in gemak voor onze patiën-
ten. Zo is de praktijk goed toegankelijk 
geworden voor rollator en rolstoel en 
is er vloerverwarming aangelegd. Dat 
is erg prettig voor de patiënt, die altijd 
op blote voeten loopt”, vertelt Bart. Met 
de hightech loopruimte die voorzien 
is van high speed videoanalyse, druk-
meetapparatuur en medio dit jaar een 
infrarood analysesysteem om het af-
wikkelen van de voet nog beter in kaart 
te brengen, loopt Wassink Voetexperts 
voorop in de ontwikkelingen. Daardoor 
krijgen patiënten een duidelijk beeld 
van het afwikkelen van de voet, knie 
en heup. Tijdens het functieonderzoek 
kijken de behandelaars van de praktijk 
in Roden naar eventuele blokkades in 
de voet en het onderbeen, waar nodig 
zal men dit behandelen of wanneer de 
blokkade hogerop gelegen is, zullen 
patiënten doorgestuurd worden naar 
andere specialisten.

Zolen en maatslippers
Bij het aanmeten van zolen wordt ge-
bruikgemaakt van een 3D-scanner.  
Om diagnostisch betere klachten te 
kunnen beoordelen, behoort voet- en 
enkelechografie tevens tot de mogelijk-

heden bij de Voetexperts in Roden.  Om 
goed de zomer door te komen levert 
Wassink Voetexperts ‘Fits footware’. Dit 
zijn maatslippers waarin een steunzool 
verwerkt is. De nieuwe collectie 2020 is 
recent online gekomen op www.fitsfoo-
tware.nl.

Diabetespatiënten
Een kwart van alle mensen met dia-
betes heeft een verhoogd risico op een 
wond, een zogenoemde diabetische 
voet. Complicaties zoals vaatlijden en/
of beschadiging van de zenuwen (neu-
ropathie) kunnen voor een slechte 
wondgenezing zorgen.  “Tijdens een 
jaarlijks voetonderzoek brengen wij in 
kaart welke risico’s onze patiënt heeft 
op eventuele drukplekken en/of won-
den. We stellen een behandelplan op en 
zullen de voeten samen met gecontrac-

teerde medische pedicure en pedicure 
met aantekening DM behandelen.
Wanneer u niet meer uit de voeten kunt 
in confectieschoeisel, is er bij Wassink 
Voetexperts wekelijks een orthopedisch 
schoenmaker aanwezig om eventueel 
(semi-)orthopedisch schoeisel bij u aan 
te meten.
Wassink Voetexperts bestaat al sinds 
2002 in Roden, daarnaast hebben we 
behandellocaties in Leek en Zuidlaren. 
Graag tot ziens in één van onze praktij-
ken of kijk op onze website www.was-
sinkvoetexperts.nl voor meer informa-
tie!

Wassink Voetexperts
Larixlaan 2
9301NP Roden
050-5013016 
www.wassinkvoetexperts.nl 

 “Wij beschikken over de modernste technieken om zo volledig 
mogelijk te voorzien in de hulpvraag van onze patiënt”



∙ tot 50% korting! ∙

120 x 200:  €1169,- NU: € 8988,-
140 x 200:  €1239,- NU:  € 99494 ,-
160 x 200:  €1299,- NU: € 99989 ,-
180 x 200:  €1369,- NU: €10499,-

Complete boxspring HH 455000
∙ Strak hoofdbord
∙ Luxe Comfort Topper
∙ Slanke boxen
∙ 7 Zone Pocketveer matras
∙ Designpoten, zwevend model
∙ Veel kleuren leverbaar

Ook leverbaar
in 210 en 220 cm

lengte!

Vlakke
uitvoering

DEKBEDOVERTREKKEN
(Percal)katoen en satijn. Bekende merken: Cinderella, 
Van Dijck, Beddinghouse, Kardol en Verstraten!

1-persoons  |  2-persoons  |  Lits-jumeaux

50%
korting

2e artikel
50% korting!

DIVERSE
SHOWROOMBEDDEN

& -MATRASSEN
tot 50% KORTING

ALLE AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT EN OP=OP!

Rooyyal DDrreaammms Boxspring
∙Vele variaties in hoofdborden
∙Pocketveer matrassen met 7 zones
∙Topper hoogwaardig comfortschuim
∙Draadloos elektrisch verstelbaar
∙In veel hoogwaardige meubelstoffen
∙Potensets in vele kleuren

140 x 200: €€1133955,-
160 x 200: €€144955,--
160 x 210: €€144955,--
180 x 200: €€1144955,-
180 x 210: €€144955,--

     -
€€2244949955,,--
€€244499555,-
€€2244949955,,--
€€244499555,-

Elekt.Vlak

ng

n

inclusief 

GRATIS SET
LED Leeslampen

met usb aansluiting

TOPPER
zonder meerprijs

naar keuze:

HR - LATEX
VISCO

Complete boxspring CCeelebbrrationn
∙ 7-zone pocketveer matras
∙ Latex topper met cool side
∙ Luxe achterwand met sierlijst
∙ Draadloos elektrisch verstelbaar
∙ Strakke design potenset
∙ In veel luxe meubelstoffen
 leverbaar!

VLAK €2579,-

€1799,-
alle maten!Elektrisch verstelbaar: 

€3779,- €€2255999,--
alle maten!

INCLUSIEF
GRATIS*

LINNENPAKKET
t.w.v.

Vlak: €100,-
€200,-

Assen • Borgstee 12 (t.o. Tuinland) • T 0592 37 55 70  |  Groningen • Hoendiep 97C (naast Carpet Right) • (050) 2100131 • www.bosmabedden.nl

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.

Wassink voetexperts, specialist in voet, knie heup en rugklachten. 

Bij Wassink voetexperts werken gespecialiseerde behandelaars die 
u kunnen helpen bij bijvoorbeeld: een stijve grote teen, hielspoor 
of een zenuw inklemming in de voet. Ook voor lichamelijke klach-
ten of afwijkingen aan de enkels, knieën, heupen of rug die veroor-
zaakt worden door afwijkend functioneren en/of een afwijkende 
stand van de voeten, kunnen wij u een oplossing bieden

Welke klachten behandelen wij?
De klachten die wij kunnen behandelen zijn divers. 

Hierbij kan worden gedacht aan:
• standafwijkingen met als gevolg klachten aan de voeten, benen en/of rug
• overbelastingsklachten
• sportblessures
• voetproblemen bij kinderen
• nagelproblematiek zoals: ingegroeide teennagels
• afwijkingen van tenen
• huidaandoeningen, zoals likdoorns en eeltvorming
• voetklachten bij Diabetes Mellitus en reuma
• wondbehandelingen

Locatie Roden
Larixlaan 2
9301 NP Roden
T 050 501 30 16
Email: info@podotherapiewassink.nl

Locatie Leek
De Schelp 14
9351 NV Leek
T 050 501 30 16
Email: info@podotherapiewassink.nl

Locatie Zuidlaren
Ritmeesterlaan 1
9471MT  Zuidlaren
T 050 501 30 16
Email: info@podotherapiewassink.nl

Heeft u klachten aan voet, 
knie, heup of lage rug?
Bel ons vandaag nog 

voor een afspraak.

Wassink voetexperts heeft praktijken in Roden, Leek en Zuidlaren. 
Iedere therapeut die onze naam draagt, is een gediplomeerde 
specialist die streeft naar de allerhoogste kwaliteit.



www.cpslank.nl

versneld, verantwoord en gezond

INCLUSIEF GRATIS COACHINGSTRAJECT

Waarom: 
•  Gewichtsafname min. 5-12 kilo per maand

•  Geen hongergevoel
•  Geen verlies van spiermassa

•  Einde jojo-effect
•  Heerlijke recepten

Medislank by Contour Plus
For men & women

Kanaalstraat 60N, 9301 LT  Roden
Bel: 050-50 110 60 

JE GEWICHT 
OPLOSSEN

versneld, verantwoord en gezond

Medislank
By Contour Plus

F�  m�  & w� � 

EENVOUDIG RESULTAAT 

BEHALEN DOOR TE SPORTEN 

IN ONZE WARMTECABINES

f i g u u r c o r r e c t i e 

g e w i c h t s a f n a m e

f i g u u r o n d e r h o u d

Positief, plezier, discreet 
Bewezen effectief 
Betaalbaar 
2x per week 1/2 uur 
Personal coaching 
Resultaat

Jouw fi guur 
adviesplan?
Bel: 050 - 50 110 60
(geheel vrijblijvend)

Kanaalstraat 60N

9301 LT Roden

www.contourplus.nl

Contour Plus

Afslankstudio

W� �  � ly

Geweldig Margriet! Voor de vijfde keer op rij ben jij ons beste begeleidingspunt 
van Nederland en België! Van harte proficiat, je doet het echt fantastisch en 

met zoveel plezier. Je bent een spontane en inspirerende vrouw! 
Bij jou is het oplossen van overgewicht een ‘eitje’.

Martin Vennik
Directeur/eigenaar
SanaHealthProducts

Al vijf jaar beste 
begeleidingspunt 

van Nederland 
en België

KANAALSTRAAT 60 D | RODEN | 050 50 13 000 
       |  WWW.FITNESSCENTRUMRODEN.NL

FITTER
VITALER en meer
BEWEEGLIJKHEID

NIEUW
GEZONDHEIDS
CONCEPT

e-FIT

Spier- en mobiliteitstraining voor iedereen, eFIT maakt het makkelijker, 
leuker en motiverender! Eenvoudig en veilig trainen, dankzij 
volautomatische toestellen en jouw persoonlijke polsband.

√ Eff ectief trainen, slechts 2x35 minuten per week 
√ Voorkomt en corrigeert een verkeerde houding 
√ Verbeterd conditie, spierkracht en lenigheid
√ Geschikt voor afvallen en gewichtsbeheersing
√ Altijd en overal inzicht in je trainingsresultaten
√ Resultaten zichtbaar en voelbaar binnen 3 tot 6 weken

Probeer eFIT met tevredenheidsgarantie!
Maak nu een afspraak met onze adviseur om te kijken of eFIT iets voor u is.

Bel 050 501 3000 of kijk op 
fi tnesscentrumroden.nl

Gerard van Vliet, fysiotherapeut
 
  “Met een passieve lifestyle en veel zittend werk komen de klachten 

vanzelf. Natuurlijk kunnen we die oplossen maar beter is voorkomen. 
In beide gevallen is bewegen het medicijn. Maar dan wel veilig en goed 
gedoceerd, maatwerk met persoonlijke instellingen daar draait het om. 

 Het digitale eFit trainingsconcept voldoet aan deze criteria.”

  P

ROBEER N
U

       ZONDER RISIC
O

TEVREDENHEIDS
garantie



HEALTH & Lifestyle  GEZONDHEIDSBIJLAGE

RODEN – Een jaar nu zit Register Podoloog Bas Becht met zijn 
praktijk in Roden. Inmiddels heeft hij al aardig wat mensen 
van vervelende klachten afgeholpen. En dat blijft hij nog wel 
even doen. Want er is, zoals hij zelf zegt, ‘genoeg te doen in 
Roden’. Dat Becht een professional is als het gaat om voeten 
en houdingsklachten, blijkt wel uit de lovende recensies die je 
op Google vindt wanneer je zijn naam intypt.  
‘Bas is begaan met de patiënten. Hij gaat de oorzaak van de 
klachten in het lichaam zoeken en daar passende steun-
zolen voor maken. De beste podoloog, die ik tot nu ben 
tegengekomen. Absoluut aan te bevelen!’. Deze recensie 
omvat precies waar Becht zich hard voor maakt: éérst de 
oorzaak van de klacht achterhalen, daarna de beste oplos-
sing zoeken.  Een andere cliënt schrijft: ‘Bas Becht is een 
zeer vakkundig podoloog die steunzolen realiseert op basis 
van klachten, een voetanalyse en de totale lichaamsbouw’. 
“Als Register Podoloog kijk ik niet alleen naar de stand van 
de voeten, maar neem het hele lichaam mee. Iedere voet-
klacht komt ergens vandaan. Eerst moet de oorzaak van die 
klacht achterhaald worden, om vervolgens de beste oplos-
sing te zoeken.”

Spreekuur
Bas Becht is iedere zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur in Kam-
peerhal Roden te vinden. “Op de wandelschoenafdeling geef ik 
mensen (gratis) adviezen. Puur uit service. Daarmee wil ik de 
drempel verlagen voor mensen die iets willen weten over voe-
ten en houding.” Datzelfde doet Becht om de 14 dagen bij Mo-
lenkamp Schoenmode in Roden. Zaterdag 24 januari staat hij 
van 10:00 tot 15:00 in de schoenenwinkel aan de Heerestraat.
Wanneer extra hulp nodig is, verwijst Becht door. “Mijn werk-
wijze is multidisciplinair. Ik werk samen met huisartsen en fy-
siotherapeuten. Het welzijn van de cliënt staat hier absoluut op 
nummer één!”  

Podologiepraktijk Becht, Bloemstraat 2A Roden. 
Telefoon: 06-40525550. www.podologiepraktijkbecht.nl. 
E-mail: info@podologiepraktijkbecht.nl

“Ik kijk niet alleen naar de 
stand van de voeten, maar 
neem het hele lichaam mee”

Podologiepraktijk Becht

HEALTH 
& Lifestyle
GEZONDHEIDSBIJLAGE

LEEK – Al meer dan tien jaar is de 
praktijk van Annet Veenstra, Health en 
Yoga, gevestigd in Leek. Annet is ge-
specialiseerd in voeding- en gezond-
heidsadviezen en in ontspanning. Dat 
laatste wordt bijvoorbeeld gerealiseerd 
door klankschaalmassages. Dit is een 
bepaalde massagemethode waarbij 
het galmen van geluid of trilling bij het 
toepassen van klankschalen op het li-
chaam plaatsvindt. Hierdoor kan het 
lichaam als het ware weer terugkeren 
naar de staat waarin deze verkeerde 
voordat de klachten zijn ontstaan. 
‘’Door je voeding en vaak ook leef- en 
beweegpatroon aan te passen kun je 
echt enorm je gezondheid verbeteren’’, 
vertelt Annet. Naast orthomoleculair 
natuurgeneeskundige is ze ook yoga-
docente aan YogaHuis Leek en geeft zij 
klankschalenmassages: “In mijn Yoga-
Huis Leek hebben we een groot aanbod 
van vele soorten yogalessen: voor ieder 
wat wils.”
In 2008 is Annet haar praktijk in Leek 
begonnen in natuurgeneeskunde. Door 
de jaren heen heeft zij zich verdiept in 
orthomoleculaire therapie waarin zij 
kijkt naar tekorten in voeding, vitami-
nes, mineralen en darmproblematiek. 
Als natuurgeneeskundig en orthomo-
leculair therapeut kan zij mensen goed 
ondersteunen door bijvoorbeeld EFT, 

Emotional Freedom Techniques, in te 
zetten bij eetverslaving of om van het 
roken af te komen. Daarnaast is Annet 
gespecialiseerd in Kundalini, QiGong, 
Mindfulness Yoga en klankschalen-
massage voor extra stressbestrijding 
bij haar cliënten. Bij YogaHuis Leek 
worden alle lessen met liefde en en-
thousiasme gegeven. Er worden ver-
schillende yogadisciplines aangeboden 
bij YogaHuis Leek. Hierbij kan men 
denken aan: Mindfulness Yoga, Och-
tendyoga, Kundalini Yoga, Lazy Sun-
day Yoga, enzovoort. De slogan die het 
huis draagt is: ‘love life, live life to the 

fullest, do yoga.’ Probeer het eens een 
keer! Als men de stap naar gezondheid 
wil zetten of een ontspannende klank-
schalenmassage wil uitproberen, dan 
kan er een afspraak gemaakt worden 
bij Health & Yoga. De consulten wor-
den (gedeeltelijk) vergoed als iemand 
aanvullend verzekerd is. Meer infor-
matie vind je op www.health-yoga.nl 
of is te verkrijgen via een mail naar 
annethealthyoga@gmail.com. Voor 
de yogalessen van Annet kan men 
terecht bij YogaHuis Leek, www.yog-
ahuisleek.nl of via telefoonnummer 
06-51394650.

Health & Yoga

Gezond en vitaal door het 
leven dankzij Health & Yoga

RODEN - Wist je dat je van veel ge-
zondheidsklachten af kunt komen 
door je voeding aan te passen? Ge-
zonde voeding is essentieel, wil je 
gezond ouder worden. Daar weet 
Carina Veldhuis alles van. Carina 
is Orthomoleculair,- kPNI thera-
peut, gespecialiseerd in voedings-
geneeskunde. Gezonde voeding en 
voedingsstoffen kunnen natuurlijk 
herstel bewerkstelligen, weet ze. 
“Ik kom het veel tegen: mensen die 
door allerlei oorzaken zijn verval-
len in een ongezonde levensstijl en 
allerlei klachten ondervinden. Veel 
gezondheidsklachten kunnen ver-
holpen worden door een ander voe-
dingspatroon.”
Ze heeft al heel wat mensen kunnen 
helpen. Cliënten die met darmklach-
ten, hormoon gerelateerde proble-
men, (auto-immuun) ziekten of vage 
klachten bij haar kwamen. “Veel van 
dat soort klachten kan ik verhelpen 
met behulp van een aangepaste, ge-
zonde voeding, stoffen uit de natuur 
zonder toevoegingen. In het geval van 
een (auto-immuun) ziekte lukt het 
vaak om de situatie te optimaliseren 
zodat de cliënt er minder hinder van 
ondervindt.”

Verbanden
Behalve orthomoleculair therapeut 
is Carina zich ook gaan verdiepen in 
de klinische Psycho-Neuro-Immuno-
logie. Dat is een wetenschap die zich 
bezighoudt met de wisselwerking 
tussen de organen, de psyche, her-
senen, immuunsysteem, hormonen 
en omgevingsfactoren. Zo is Carina 
snel in staat om verbanden te leggen. 

“Tijdens een uitgebreide intake pro-
beer ik samen met de cliënt eerst de 
oorzaak van de klacht te achterhalen. 
Vaak weet ik precies waar een klacht 
in welke leeftijdsfase is ontstaan. Zo 
weet ik ook welke organen belast zijn. 
Vervolgens maak ik een voedingsana-
lyse en een persoonlijk behandelplan 
op maat.” Heel handig: ze levert er 
desgewenst lekkere recepten bij.

Voedingskennistafel
Op donderdag 13  februari a.s. or-
ganiseert Carina een ‘Voedingsken-
nistafel’ in Zorgcentrum de Brink in 
Roden, waar ze ook praktijk houdt. 
Het thema is: Voeding…en (mentale) 
energiebalans!

Iedereen heeft weleens last van 
(mentale) energie tekort. En dat is ei-
genlijk ook wel prima want af en toe 
iets minder in je vel zitten heeft ook 
voordelen, het verhoogt de zelfreflec-
tie en dwingt het om eens kritisch te 
kijken wat er mist in ons leven. Maar 
als de (mentale) energie laag blijft en 
een soort continue gevoel wordt waar 
je niet meer vanaf kunt komen, is het 
van belang om erachter te komen 
wat de oorzaak is en hoe om te bui-
gen. Carina neemt je mee langs een 
aantal verschillende niet-psychische 
oorzaken die de oplossing kunnen 
zijn of op zijn minst de klachten sterk 
kunnen verminderen. 
Tijdens de kennistafel ontdek je wat 
ons lichaam nodig heeft om weer 
vitaal en energiek te kunnen zijn en 
welke voedingsstoffen invloed heb-
ben op de (mentale) energiebalans.
Nieuwsgierig? Meld je aan vóór 11 
februari a.s. via info@mynaturallife.nl 
of bel 06 40317682. Meer informatie 
is te vinden op www.mynaturallife.nl. 
De Voedingskennistafel vindt plaats 
op 13 februari a.s. van 19.30 tot 21.00 
uur (inloop om 19.15 uur)
Locatie: Zorgcentrum De Brink, Brink 
3, Roden.
Kortom:  Gezonde voeding als na-
tuurlijke therapie!

Carina is twee keer per maand op 
dinsdagmiddag (in de even weken) 
van 13:00 tot 18:00 uur in Zorgcen-
trum de Brink te vinden. Daarnaast 
heeft ze een praktijk in Zeegse, Wes-
terbork en Bussum. Praktijk Zeeg-
se: Kampweg 4, Zeegse. Telefoon: 
06 40317682

De invloed van gezonde voeding 
op je fysieke en mentale vitaliteit!
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