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HEALTH 
& Lifestyle
GEZONDHEIDSBIJLAGE

Voor je ligt een nieuwe Health & Lifestyle Ge-

zondheidsbijlage! Ook in een veranderende 

wereld blijft aandacht voor je gezondheid 

belangrijk. Voldoende bewegen is daar 

onderdeel van, gezonde voeding ook. Veel mensen 

zullen het herkennen: je wilt wel iets doen om 

je lifestyle te verbeteren, maar hoe pak je dat 

aan? Waar begin je? In deze special helpen we 

je een beetje op weg met tips van onderne-

mers en dienstverleners bij jou om de hoek!



Beatrijs 
Douma - de Kok
Kanaalstraat 60 D - 9301 LT Roden
Telefoon: 06 41 86 41 81
email: beatrijsoedeemfysiotherapie@live.nl
www.dokfysio.com

Het DOK blij�  open voor noodzakelijke zorg. 
In overleg met verscheidene huisartsen en 
specialisten geef ik momenteel noodzakelijke zorg. 
Zo veilig en hygiënisch mogelijk: Fit, met medische 
mondkap en handschoenen . Bij keelpijn, hoesten, 
verkoudheid of koorts kunt u niet komen. 
We doen het zo goed en veilig mogelijk, zowel 
voor uw- als onze gezondheid! Dat betekent 
volgens de richtlijnen van het RIVM en de KNGF.

Geves� gd in Fitnesscentrum Roden

 
 
Bij Yogastudio Santosha kunt u dagelijks terecht voor Hatha yogalessen. 
Vanaf maandag middag t/m vrijdag middag en op de ma-di-wo-do avond. 
 
De lessen worden verzorgd door de docenten Berthe Bekkering (tevens Shiatsu thereapeut) 
en Gosse Hoekstra. 
 
Gedurende de lessen nemen we de richtlijnen opgesteld door het RIVM in acht.  
 
Klassieke Hatha yoga, in een milde vorm, waarbij diepte ontspanning en ademhaling centraal staat. 
 
Tevens kunt u voor massage therapie terecht bij praktijk Sowelu, verzorgd door massage therapeut Alwin 
Bisschop. 
 
 
“Santosha, een weg naar innerlijke tevredenheid” 
 
Gosse Hoekstra   Berthe Bekkering   Alwin Bisschop 
 06- 54764357    06- 46076414    06- 51166754 
 gossse@gmail.com    berthebekkering@gmail.com   alwin.bisschop@gmail.com 
  www.yogastudiosantosha.nl
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Studio Contour Plus
W� �  � ly

Wat spreekt jou aan?
Met veel plezier bespreken we 

samen met jou de mogelijkheden. 

Bel gerust voor een afspraak 

om te kijken wat bij jou past. 

We adviseren je graag, tel. 050-5011060

Wil je versneld je (overtollige) 
kilo’s oplossen? 

Ook dat kan. 

Wij werken met de succesvolle producten
van Medislank, incl. gratis coachingstraject.

De afgelopen 5 jaren zijn wij bekroond
tot beste begeleidingspunt van

Nederland en België.
Meer informatie vind je op

www.cpslank.nl

Wil je versneld je (overtollige) 

CONTOUR PLUS     KANAALSTRAAT 60N     9301 LT     050-5011060

Voel je welkom en behaal je resultaat door te bewegen 
in onze door infrarood verwarmde cabines (38.C)

 Bewezen effectief
 Snel resultaat
 2x per week ½ uur
 Aandacht voor jou(zelf)
 Beter in je vel
 Ongedwongen sfeer
 Persoonlijke begeleiding
 Kleinschalig
 Coronaproof (uiteraard!)

Kijk maar eens op www.contourplus.nl

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
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B.C. van Veenen Fysiotherapie

Fysiotherapeutische zorg in bizarre tijden

We leven in een knotsgekke tijd. Onzekerheid, angst en het 
onbekende. Het corona virus beïnvloedt ons dagelijkse le-
ven. Daar zullen we op dit moment mee moeten dealen. 
Waar we ook mee moeten dealen is onze gezondheid en 
dat is op dit moment misschien nog wel actueler. Een goe-
de conditie, voldoende spierkracht en een gezond gewicht 
dragen bij aan een goede weerstand. Mensen met een ver-
minderde weerstand moeten extra oppassen. De kans dat 
ze besmet raken is net zo groot als voor degene met een 
goede weerstand. Maar ben jij fit genoeg om het virus te 

verslaan? Daarom is het voorkomen van infecties extra be-
langrijk. Dus preventief werken aan een goede weerstand 
levert echt iets op. Dit is een proces waar we continu mee 
bezig moeten blijven en daarvoor heb je goede coaches no-
dig, die jou op een kundige wijze begeleiden om je doelen 
te halen. De coaches van Palestra geven jou die aandacht.

Jong of oud, getraind of ongetraind, een maatje meer of 
minder, bij Palestra is iedereen welkom en kan er op ie-
der level worden getraind. Palestra-fitness staat voor per-

soonlijke aandacht en oprechte betrokkenheid waardoor 
jij je gezien en gehoord voelt en wij met jou mee denken. 
Daarnaast zorgen wij uiteraard voor een veilige omgeving, 
voldoende afstand, hygiëne en werken we met reservering 
zodat we nooit met teveel mensen in één ruimte bezig zijn. 

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden die onze 
club je biedt? palestra-fitness.nl/landing-gezon-
de-leefstijl. Sport jezelf naar een betere weerstand  
#coronaproof

Palestra Roden

Zet jij die stap?

In deze tijd waarin voor veel mensen hun dagelijkse we-
reld totaal veranderd is, geldt dat vaak ook voor het bewe-
gingsapparaat. Mensen die eerder bijna nooit bewogen, 
geen tijd hadden of duizend andere redenen waardoor het 
er nooit van kwam, gaan nu ze gedwongen thuis werken 
of misschien zelfs zonder werk zijn, ineens veel meer en 
anders bewegen.

Anderen die altijd veel bewogen voor hun werk en een 
zeer lichamelijke, intensieve baan hadden, hebben dat 
nu ineens niet meer. Zitten ongemakkelijk thuis zonder 
die dagelijkse lichamelijke invulling met activiteiten. Dat 
is ongewoon en beide situaties kennen uiteraard vele va-
rianten en mixvormen. Voor alle situaties moeten mens 
en bewegingsmachine zich aanpassen en proberen een 
nieuwe balans te vinden. Tevens is het nu volstrekt nor-
maal stress, angst en spanning te ervaren. Emoties zoals 

angst en onrust zijn menselijk en nuttig. Angst maakt je 
alert en zorgt ervoor dat je prioriteit geeft aan wat echt 
belangrijk is. Bewegen kan een goede vorm van ontspan-
ning en stressvermindering zijn. Je hoeft niet fanatiek te 
sporten. Kies een vorm van bewegen die je prettig vindt: 
wandelen, fietsen, yoga of rustig joggen. Probeer elke dag 
een half uurtje bewegingstijd te vinden. 

Deze verandering in balans kan leiden tot ongemakken in 
het bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat en alles 
daaromheen is ons specialisme en daarom zijn we be-
schikbaar voor vragen, adviezen of begeleiding. 

Maak gerust een afspraak! 
B.C. van Veenen Fysiotherapie, Nieuweweg 2 Roden. 
T: Tel: 050 - 501 26 36. 
www.veenenfysio.nl.

Al ruim elf jaar een begrip in Roden én daarbuiten. Honderden 
vrouwen heeft Margriet Boon-Stroetinga inmiddels geholpen 
bij het verbeteren van hun figuur. Het geheim van het succes 
van studio Contour Plus: het resultaat. Wie bij Contour Plus 
traint weet het. Trainen in de verwarmde cabines zorgt ervoor 
dat je snel je figuur verbetert. Met een persoonlijk trainings-
schema pak je precies dat gebied aan wat jij wilt. Goed om te 
weten: trainen bij Contour Plus is 100 procent veilig.

Het prettige aan Contour Plus is de kleinschaligheid. Je traint 
in ongedwongen en plezierige sfeer in een omgeving waar 
alleen vrouwen komen. Tussen alle cabines heeft Margriet 
transparante kuchschermen laten plaatsen zodat je op een 
veilige manier je oefeningen kunt doen. De cabines zijn ver-
warmd op 38 graden. De Thermo Fysische Methode is geba-
seerd op het doen van oefeningen in een snel tempo in een 
verwarmde cabine. Het resultaat is beduidend centimeterver-
lies en een strakker figuur. Ook fijn: en dat allemaal in 2 ses-
sies per week van slechts 30 minuten per keer.

Persoonlijke begeleiding
Iedereen die bij Margriet traint, heeft een persoonlijk trai-
ningsschema. Trainen doe je dus op je eigen niveau. Tijdens 
een half uur durende sessie pak je precies de zones aan die jij 
wilt. Margriet houdt nauwlettend in de gaten of de oefeningen 

correct worden uitgevoerd. Belangrijk, want als een oefening 
nét niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, kan het bete-
kenen dat het minder effect heeft. Wie graag gewicht wil ver-
liezen kan ook bij Margriet terecht voor een voedingsadvies. 
We bieden verschillende programma’s, vooropgesteld gemak, 
gezond en verantwoord.

Versneld gewicht verliezen
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is de zaak van Margriet 
(van de ruim 350 begeleidingspunten) uitgeroepen tot beste 
begeleidingspunt van Nederland en België. “Indien gewenst 

zetten wij ter ondersteuning hoogwaardige eiwitproducten 
van Medislank in om je gewicht versneld op te lossen. En denk 
nou niet dat je de komende tijd als een konijn moet leven, het 
tegendeel is waar. De producten van Medislank combineer je 
eenvoudig met gezonde en verantwoorde voeding.” Margriet 
vertelt je er graag alles over. Staat je plan eenmaal? Dan nog 
is Margriet er voor je. In een wekelijks persoonlijk coachings-
gesprek houdt ze de vinger aan de pols. Samen met jou be-
spreekt ze de voortgang, waar je tegenaan loopt en hoe je dat 
op kunt lossen. Altijd discreet en vertrouwelijk.

Kortom:
Een verbeterd strakker figuur, fit en soepel blijven óf werken 
aan je conditie, reductie van je gewicht... Wat je doel ook is, 
Margriet Boon-Stroetinga helpt je om het te behalen. Zet met 
Contour Plus je ‘lijn’ uit voor een mooi concreet plan. Resul-
taat gegarandeerd. Naar Contour Plus dus, om je figuur te 
corrigeren, te onderhouden of af te rekenen met je kilo’s. Voel 
je welkom, maak gerust geheel vrijblijvend een afspraak voor 
jouw figuuradviesgesprek. De mogelijkheden om te trainen 
zijn nog groter, want de openingstijden zijn verruimd. 

Bekijk voor meer informatie de advertentie elders in deze 
krant. Kanaalstraat 60N in Roden. Telefoon: 050-5011060. 
Web:  www.contourplus.nl en www.cpslank.nl

Contour Plus

Beter in je vel én een strakker figuur in een veilige, knusse omgeving

RODEN – Vorig jaar schitterde Bas Becht ook met zijn po-
dologiepraktijk in deze gezondheidsbijlage. De wereld zag 
er toen echter heel anders uit: “Mijn eerste jaar ben ik 
nog coronavrij doorgekomen, maar sinds maart ziet mijn 
werk er natuurlijk ook ietsje anders uit.” De praktijk van 
de enthousiaste voetexpert bestaat nu dus twee jaar en 
de belangrijkste les die hij in die twee jaar heeft geleerd 
is: “Hoe belangrijk het is om persoonlijk en gericht naar 
een oplossing te zoeken. Het coronavirus heeft daar een 
andere dimensie aan gegeven en daarom ben ik deze ma-
nier van werken nog belangrijker gaan vinden.” Een pro-
bleem in de voet kan volgens Becht de oorzaak zijn van 
uiteenlopende klachten, maar ook andersom kan pijn in 
de voet veroorzaakt worden door problemen met de heup. 
Daarvoor biedt de podoloog graag een oplossing: “Niets 
is zo mooi als een cliënt enthousiast binnenkomt en zegt 
dat het veel beter gaat of dat diegene helemaal pijnvrij 

is. Daar word ikzelf op mijn beurt ook weer 
enthousiast van.” Sinds kort heeft Becht de 
samenwerkingen met fysiotherapeuten op-
geschroefd. 
Elke zaterdag staat hij bij de Kampeerhal; op 
16 oktober aanstaande staat hij bij Molen-
kamp Schoenmode in Roden. De wijze waarop 
de afgelopen twee jaar zijn gelopen zorgt er-
voor dat Bechts passie nog altijd groeit: “Nog 
steeds is er veel te leren en blijven de ontwik-
kelingen zich opvolgen. Ik ben nog niet klaar 
en wil nog beter worden in het verhelpen van 
klachten bij mijn cliënten.”

Podologie Praktijk Becht, 
Bloemstraat 2a, 9301LZ te Roden. 
Telefoonnummer: 06-40525550.

Podologie Praktijk Becht

Podologie Praktijk Becht blijft zich ontwikkelen



NIETAP – Chiropractiepraktijk Esphina in 
Nietap levert altijd chiropractie op maat. 
Ondanks het coronavirus houdt Jeanette 
Beute van Esphina dat motto hoog in het 
vaandel: “Wij hebben het goed geregeld. 
Alhoewel de anderhalve meter tijdens 
een behandeling een beetje lastig is, 
draagt de chiropractor bij ons persoonlijke 
bescherming en vragen wij onze patiënten 
een mondkapje te dragen.” Esphina houdt 
zich bezig met diagnose, behandeling en 
preventie van functiestoornissen in het 
bewegingsapparaat en de e� ecten hiervan 
op het functioneren van het zenuwstelsel 
en de algehele gezondheid. “We behandelen 
klachten als lage rugpijn, hernia-, ischias-, 
bekken-, nek-, en hoofdpijnklachten. Door 
de coronamaatregelen zien we dat mensen 
sneller klachten krijgen vanwege thuiswerken 
in minder optimale omstandigheden en 
houdingen. De sluiting tijdens de eerste 
golf heeft veel bestaande patiënten geen 
goed gedaan. We doen er daarom alles aan 

om een tweede sluiting te voorkomen.” 
Chiropractiepraktijk Esphina voldoet aan 
alle eisen die nodig zijn voor een vergoeding 
vanuit de aanvullende verzekering en staat 
voor een eerlijk oordeel: “Als wij denken niets 
voor een patiënt te kunnen betekenen, zullen 
wij daar eerlijk in zijn.” Met alle maatregelen 
die we tre� en hoopt Beute iedereen van 
dienst te kunnen blijven. Tot slot geeft ze 
aan dat patiënten bij Esphina zich op hun 
gemak moeten voelen: “Misschien is het 
iets ongezelliger door alle maatregelen, 
maar desondanks blijven we positief en 
behandelen wij onze patiënten zoals altijd op 
maat. Chiropractie is immers maatwerk!”

Esphina chiropactie, J.P. Santeeweg 2, 
9321 PE te Nietap. Telefoonnummer: 0594-
514900.

Chiropractie op maat bij Esphina

514900.

 

* Definitief ontharen met flitslicht en elektrisch epileren 
    (vergoeding ziekenfonds mogelijk) 

* Harsen gelaat en lichaam
* Epileren, verven wimpers en wenkbrauwen

* Diverse gezichtsbehandelingen
* (Bruids-) make-up

Kijk voor meer informatie op: 
www.beautysalonfenniekoops.nl of bel: 050-5010406

 
* Definitief ontharen met flitslicht en elektrisch epileren  
  (vergoeding ziekenfonds mogelijk)  
* Harsen gelaat en lichaam 
* Epileren, verven wimpers en wenkbrauwen 
* Diverse gezichtsbehandelingen 
* (Bruids-) make-up 
 
Kijk voor meer informatie op: www.beautysalonfenniekoops.nl 
Of bel: 050-5010406 
 

RODEN – Bij Wassink Voetexperts 
in Roden ligt de focus altijd op 
deskundigheid en vertrouwdheid. 
De experts zijn aangesloten bij de 
NVvP , de Nederlandse Vereniging 
van Podotherapeuten. Het team van 
Wassink staat al bijna twintig jaar 
klaar in Roden, Leek en Zuidlaren 
en vindt voor allerlei problemen 
een oplossing. “We werken met de 
nieuwste technieken”, vertelt Bart 
Vennema. Daarbij kan men denken 
aan echografi e, drukmeetanalyse en 
high speed videoanalyse. Daardoor kan 
Wassink Voetexperts haar patiënten op 
maat bedienen: “We gaan op zoek naar 
de kern van het probleem en starten 
de behandeling van daaruit.” Die 
behandelingen worden gestart naar 
aanleiding van klachten in de rug, heup, 
knie en de regio voet/enkel. Daarnaast 
bieden de voetexperts van Wassink 

manuele therapie voor voet, enkel 
en onderbeen. Ook voor specifi eke 
sportklachten is men in Roden, Zuidlaren 
en Leek aan het juiste adres: “Mariska 
Wassink werkt bij ons in de praktijk en 
zij is onze sportpodotherapeut. Ze is dus 
gespecialiseerd in sport gerelateerde 
klachten.” In de praktijk werkt tevens 
een orthopedisch schoenmaker, 
dus kan men bij Wassink terecht om 
gecertifi ceerde zolen in werkschoenen 
te zetten. “ Tot slot wil het team van 
Wassink Voetexperts laten weten dat de 
praktijk nog altijd even toegankelijk is als 
voor de coronacrisis: “We nemen alle 
maatregelen in acht conform het advies 
van het RIVM.” 

Wassink Voetexperts, Larixlaan 2, 
9301NP te Roden. Telefoonnummer: 
050-5013016. 
www.wassinkvoetexperts.nl.

Wassink Voetexperts, 
vertrouwd en deskundig
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Oogcafé Westerkwartier in De Schutse
LEEK - De Oogvereniging Regiogroep 
Groningen organiseert aanstaande 
woensdag, 14 oktober tussen 14.00 en 
16.00 UUR weer hun Oogcafé Wester-
kwartier. Wendy Potze van Bartiméus 
Noord komt op bezoek. Ze neemt wat 
hulpmiddelen mee, maar er is ook ruime 
gelegenheid om haar vragen te stellen 
over allerlei onderwerpen wat met EEN 

visuele beperking te maken kan hebben. 
Ze gaat ook vertellen wat Bartiméus al-
lemaal doet en dat ze ook actief zijn in 
Noord-Nederland. Dit alles vindt plaats 
in De Schutse te Leek.

Aanmelden is verplicht en kan via mail: 
bertzwart@oogvooromgeving.nl of tele-
foon: 06-22244716.

RODEN – Grote onzekerheid maakte zich 
meester van de sportwereld toen in maart 
de coronacrisis uitbrak. Sportverenigin-
gen kwamen plotsklaps stil te liggen en 
fitnesscentra sloten hun deuren. Een zor-
gelijke situatie, zo vond ook sportcoach 
Wouter Meertens. ‘Maar het maakte ook 
dat men creatiever werd. Er werden nieu-
we manieren gevonden om toch te bewe-
gen. En dat is in deze tijd misschien wel 
belangrijker dan ooit.’

Meertens is een bekend gezicht in de 
Noordenveldse sportwereld. Als sport-
coach namens Welzijn in Noordenveld is hij 
betrokken bij vele activiteiten in de gehele 
gemeente. Door de vele geplande activitei-
ten die WiN nog op de planning had staan, 
kon vrij snel een streep. ‘We moesten snel 
schakelen’, blikt hij terug. ‘We hebben di-
rect iets bedacht om kinderen toch in be-
weging te krijgen. Met thuisopdrachten 
wilden we ze toch laten bewegen. Daarbij 
speelde ook cultuur een rol. In goed over-
leg met de verschillende verenigingen 
hebben we dit op poten gezet. Die opzet is 
door de kinderen goed ontvangen.’

Het smaakte voor Meertens en zijn col-
lega’s naar meer. Al gauw kwam er ook 
een stoepkrijtchallenge. ‘En je zag dat 
verenigingen en fitnesscentra vrij snel 
probeerden iets anders aan te bieden. Fit-
nesscentrum Roden bood opeens meer 
buitenlessen aan. Zo probeert iedereen er 
iets van te maken.’

Toen vanaf juni sportverenigingen weer 
wat meer handen en voeten kregen, kwam 
vanuit de gemeente Noordenveld de vraag 
om verenigingen bij te staan. ‘We kwamen 
met de gratis bewegingsladder, die wij 
openstelden voor verenigingen. Wekelijks 
konden niet-leden kennis maken met een 
bepaalde sport, tijdens een vrijblijvende 
training. Iets wat de verenigingen zeer op 
prijs stelden, aangezien zij zo hun vereni-
ging onder de aandacht brachten bij po-
tentiële leden.’

Onder volwassenen nam het wandelen 
toe. ‘Maar dat verwaterde op den duur. Het 
wandelen werd door sommigen heel snel 
ontdekt en ook weer vrij snel vergeten. Dan 
zie je dat veel mensen stil komen te staan. 
Iedereen komt bovendien weliswaar thuis 
te zitten, maar vaak kwamen er nog extra 
taken bij. De kinderen zijn opeens de hele 
dag thuis en moeten les krijgen. Dat maakt 
het vrij intensief. Je wereldje wordt opeens 

heel klein. Ik denk dat veel mensen daar 
moeite mee hadden. En dan kan het lastig 
zijn om je te motiveren om te bewegen.’
Voor ouderen veranderde er misschien nog 
wel veel meer, weet Meertens. ‘Zij zijn hun 
ritme kwijt. Even naar het koffie-uurtje 
of de biljartclub was plotseling niet meer 
mogelijk. Hun wereld wordt dan ook heel 
klein. Dat doet wat met een mens.’ En dan 
heeft Meertens het nog niet eens over de 
groep ouderen die sowieso al weinig bui-
ten kwamen. ‘Als Welzijn in Noordenveld 
proberen we die groep altijd te bereiken. 
Dat is lastig, maar werd nu nóg lastiger. 
De eenzaamheid neemt toe en dat is zorg-
wekkend. Ik denk dat de komende tijd nog 
meer duidelijk zal worden dat wij ons als 
WiN juist op die groep moeten focussen. Ik 
houd niet zo van de term “kwetsbare men-
sen”, maar de praktijk is dat we er voor 
hen moeten zijn. Van collega’s hoorde ik 
dat ze mensen spraken die al wekenlang 
niemand hadden gezien. Kun je nagaan!’

Moeilijk plannen
Als sportcoach kijkt Meertens naar de toe-
komst. Er moeten immers toch activiteiten 
op poten worden gezet. ‘We willen van alles, 
maar je weet niet in hoeverre het ook echt 
mogelijk is. We hebben nu bijvoorbeeld een 
planning van de activiteitenladder. Garanties 
heb je echter niet. Dat geldt voor alles. Je zit 
telkens met de vraag: hoe lang kan dit nog? 
Het is frustrerend, want je wil mensen sa-
men brengen. Eerst was onze insteek altijd: 
hoe meer, hoe beter. Dat kan nu niet meer.’

Summertour
In de zomer organiseerde WiN nog een 
summertour voor jeugd die thuisbleef. ‘Die 
jongeren hebben dergelijke activiteiten echt 
nodig. Jongeren die niet op vakantie gaan 
en zich anders vervelen, die moeten wij iets 
kunnen bieden. De summertour was daar 
perfect voor. Het was een zeer geslaagde 
opzet.’

De jongerenactiviteiten zullen in het najaar 
een vervolg krijgen, zolang de coronamaa-
tregelen dat toelaten. ‘Nog heel concreet 
is het niet, maar we willen dat zeker blijven 
doen.’

Avond4Daagse
Om maar aan te geven dat het niet alleen 
kommer en kwel is: volgens Meertens 
worden organisatoren ook creatiever van 
de coronacrisis. ‘Bij de Avond4Daagse 
werd bijvoorbeeld een ‘home edition’ ge-
organiseerd. Ik moet zeggen dat ik scep-
tisch was, maar er deden toch tweehon-
derd man aan mee. Hele gezinnen gingen 
’s avonds op pad. Het zorgt ook voor een 
saamhorigheidsgevoel. We moeten dus 
ook lessen trekken uit deze periode. Er 
is nog veel wat we kunnen organiseren 
maar we zullen in ieder geval rekening 
moeten houden met de situatie waar we 
in zitten.’

Wouter Meertens over bewegen in coronatijd

‘We moeten lessen trekken uit deze periode, 
er kan nog zoveel georganiseerd worden’

WESTERKWARTIER - Gemeente Wester-
kwartier en Menzis starten met valpre-
ventietraining. Deze richt zich onder meer 
op structureel bewegen, het verminderen 
van eenzaamheid en actief meedoen in de 
samenleving.”  

Voor mensen met een laag inkomen heeft 
Menzis deze trainingen tegen een 100% 
vergoeding opgenomen in haar Garant-
Verzorgd polis. Heb je een andere verze-
kering dan wordt de training, afhankelijk 
van de verzekering, geheel of gedeeltelijk 
vergoed. De gemeente maakt budget vrij, 
zodat het beweegaanbod volgend op de 
training ook gratis is voor mensen met 
een laag inkomen.

In de gemeente Westerkwartier start de 
eerste valpreventietraining in Leek. Het 
doel is om de training daarna ook op 
andere plaatsen in de gemeente aan te 
bieden. In deze training leren de deelne-
mers oefeningen om de kans op vallen te 
voorkomen en beter te bewegen. De val-
preventietraining wordt uitgevoerd door 
fysiotherapie praktijk De ROEF in samen-
werking met Sociaal Werk De Schans. 
Aanmelden kan door te bellen of te mailen 
met Praktijk De ROEF. Telefoonnummer: 
0594 - 764996, Email: info@praktijkderoef.
nl. De training vindt plaats in De Schutse, 
Oldenoert 32 in Leek. 

Valpreventie van start in 
gemeente Westerkwartier
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EXCLUSIEF BIJ

BIJ AANKOOP VAN EEN ABONNEMENT EEN 
GRATIS PEDICURE BEHANDELING OF GELLAK

ESTHETIQUE huidverzorging
Wolveschansdreef 33  |  9351 SE  LEEK
www.esthetiqueverzorging.com  |  Tel.: 06 - 111 480 37

Deze aanbieding is geldig tot 1 december 2020

Harmonizing Weldaad Treatment
90 minuten - nu voor slechts 60 euro

• Intensieve reiniging
• Dieptereiniging
• Wenkbrauwen waxen
• Ampul Aromatic Wellness Essence
• Massage
• Harmonizing Aroma Mask
• Dag- of nachtcréme afgestemd op uw huidtype

Ter afsluiting krijgt u een heerlijke handcréme mee.

Beleef de harmoniserende werking met waardevolle 
oliën in combinate met vruchtenextracten.

NIEUWEWEG 2 , RODEN 
TEL: 050 – 501 26 36 

WWW.VEENENFYSIO.NL

PT ZORG
MEDISCH 
VOETZORG VERLENER

• Medisch pedicure, 

• Tevens Oncologisch 

 Voetzorgverlener

Padkamp 21, 9301 AW Roden
Tel. 06 46 47 24 51
www.pedicure-noordnederland.nl
info@pedicure-noordnederland.nl

Meer informatie 
of een afspaak 
maken

wordt nu lid 

zonder 

inschrijfkosten

Zet jij die stap?
Sport jezelf naar een 
  betere weerstand 
   #coronaproof
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Yogastudio Santosha en Sowelu

Leuke oktober actie! Het kan met Easyslim.nu Roden!

Yoga, Meditatie & Massage Therapie onder één dak

  

 

GEZONDHEIDSCENTRUM DE ES 
Gezondheidscentrum De Es is gevestigd in Roden en biedt onderdak aan diverse 
zorgaanbieders; onder andere huisartsen, een tandartspraktijk, apotheek en een 
fysiotherapie praktijk. In het gezondheidscentrum zijn twee flexibele spreekkamers 
beschikbaar om in dagdelen te huren.  

Indien u interesse heeft in het huren van een spreekkamer, kan contact worden 
opgenomen met Astrid Huitema, a.huitema@bcn-groep.nl.  

Zij kan u verder helpen en indien gewenst, kan er een afspraak worden gemaakt 
om verder contact te hebben over het huren van een spreekkamer in 
Gezondheidscentrum De Es in Roden.  

  

Flexibele 
spreekkamers   

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SPREEKKAMERS 
Begane grond:                                              1e verdieping:  

 

Gezondheidscentrum 
De Es 
 
Meester Wijchgellaan 2  
9301 HR Roden  

Spreekkamer 1  

2 

Gezondheidscentrum De Es is gevestigd in Roden en 
biedt onderdak aan diverse zorgaanbieders; onder 
andere huisartsen, een tandartspraktijk, apotheek 
en een fysiotherapie praktijk. In het Wie interesse 
heeft in het huren van een spreekkamer in Gezond-
heidscentrum De Es, kan contact opnemen met As-
trid Huitema, a.huitema@bcn-groep.nl.  

Het gezondheidscentrum telt een tweetal flexibele 
behandelkamers. Deze kamers zijn per dagdeel te 
huur. De kamers geven de mogelijkheid om het aan-
bod in Roden verder te vergroten zonder dat partijen 
direct voor vaste huur moeten kiezen. Momenteel 
worden de kamers gebruikt door een aantal thuis-
zorg organisaties en diëtisten. 

Disciplines die nog niet vertegenwoordigd zijn, zijn 
bijvoorbeeld: psychologie, logopedie, verloskunde, 

leefstijl advies en orthopedie.

Door Corona, is het gezondheidscentrum nog niet 
formeel geopend en dus hebben heel veel mensen 
nog niet de gelegenheid gehad om kennis te maken 
met het centrum. “We hebben de indruk dat bij veel 
aanbieders momenteel niet bekend is dat we nog 
ruimte beschikbaar hebben. 

Een gemiste kans voor het centrum, de inwoners 
van Roden en uiteraard de aanbieders zelf. We wil-
len geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om op 
afspraak kennis te komen maken met het gezond-
heidscentrum en de mogelijkheden.”

Gezondheidscentrum De Es, Meester Wijchgellaan 
2 C Roden. Telefoon: 050 501 9625. www.gezond-
heidscentrumde-es.nl.

Gezondheidscentrum de Es

Op zoek naar een spreekkamer? Gezondheidscentrum De Es heeft nog ruimte! 

“Ook voor het aanmeten van 
Therapeutisch Elastische Kousen”

Voor meer informatie kunt u 
ons bellen op: 050 - 501 96 25 

Meester Wijchgellaan 2A, 9301 HR Roden 

www.deronerapotheek.nl

Gevestigd in Gezondheidscentrum de Es

Middels behandelingen met een zeer revolutionair apparaat 
verlies je vet en worden je spieren getraind. Hoe snel je resultaat 
hebt, heb je zelf in de hand. Als je naast de behandelingen op je 
voeding let, gaat het razendsnel. Wil je niet veel aanpassen? Dan 
duurt het wat langer.

Het unieke van deze methode is dus dat jij het tempo van af-
slanken bepaalt. Je krijgt voedingsschema’s die bij jou passen 
(we maken ze samen) en je dus vol kunt houden. De resultaten 
worden wekelijks geëvalueerd, waardoor we altijd snel kunt bij-
sturen. Tevens worden er eigen producten verkocht die het af-
slanken nog meer bevorderen en gemakkelijker maken.

Dit alles in een zeer laagdrempelige sfeer: geen wijzende vin-
gertjes, geen afkeurende blikken. Jij bent én blijft baas over jouw 
lichaam. Er vindt altijd eerst een oriënterend gesprek plaats, 
waarbij wij kijken of jouw doel haalbaar is, hoeveel behandelin-

gen daarvoor nodig zijn en in welk tempo je dat wilt doen.

Hierna vindt de daadwerkelijke behandeling met het apparaat 
plaats. Je ligt ongeveer 40 minuten op de behandeltafel, onder-
wijl kun je bijvoorbeeld een boekje lezen. De meeste mensen 
ervaren het als ontspannend en het is 100% veilig. Er wordt ook 
aangetoond dat het werkt, middels een meting op diverse plaat-
sen. Ben je niet minimaal 4 centimeter kwijt? Dan is de proefbe-
handeling gratis.

Nu een leuke actie!
Bij afname van een abonnement krijg je t/m 31 oktober 2020 een 
gratis pedicure behandeling of een gratis gellak! Afspraak ma-
ken met Martha Strengholt. Easyslim.nu Roden T: 06-44066875. 
E: roden@easyslim.nu Er is tot en met 31 oktober 2020 een 
mooie aanbieding waarbij  je slechts €49 betaalt (normaal €89) 
voor de intake en proefbehandeling.

Sinds 1 september is Yogastudio Santosha 
en Sowelu, Praktijk voor Massage Therapie 
gevestigd aan de Kanaalstraat 60-K (voor-
malige melkfabriek) te Roden. 
Gosse Hoekstra en Berthe Bekkering ver-
zorgen Hatha yogalessen waarbij diepte-
ontspanning en meditatie centraal staan. 
Alwin Bisschop is werkzaam als massage-
therapeut en behandelt cliënten met uit-
eenlopende klachten. 
Bij Berthe Bekkering kan men tevens te-
recht voor Shiatsu therapie (te Leek), waar-
bij ofwel klachtgericht of ontspannend ge-
werkt wordt. 
Het nieuwe onderkomen is ruim opgezet 
waarbij binnen de huidige richtlijnen veilig 
les gevolgd kan worden, en waarbij ook vei-

lig behandeld kan worden.
Voor massagetherapie kan men op werkda-
gen terecht en voor de yoga ook op werkda-
gen en op de maandag/dinsdag/woensdag/
donderdagavond. Heerestraat 30 Roden. 
Telefoon: 06 51166754
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