Ondertekening sport- en preventieakkoord in kantine VV Roden

‘Samen aan de slag voor een gezond Noordenveld’
REGIO – Op 25 oktober wordt het Sport- en Preventieakkoord ondertekend.
Plaats van handeling is de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging in
Roden. In het akkoord staat wat de gemeente samen met de maatschappelijke partners wil bereiken met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De
partners en de gemeente zullen het akkoord gezamenlijk ondertekenen.
Eigenlijk is men al gestart met de uitvoering van het beleid. Echter door de
coronamaatregelen is het akkoord nog niet symbolisch ondertekend.
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is het voor de gemeente een wettelijke verplichting
om een gezondheidsbeleid op te
stellen. De gemeente Noordenveld wil in deze ook actief sturen
op de gezondheid en het welbevinden van haar inwoners. Wat is
gezondheid? De gemeente en de
partners kijkt niet alleen naar de
fysieke gezondheid maar ook naar
welbevinden en kwaliteit van leven. Welvaart dus. Daarnaast kan
de relatie ook getrokken worden
naar het sociaal-maatschappelijk
gebied. In het verlengde daarvan
gaat de gemeente nog een stap
verder. De gemeente Noordenveld slaat de handen ineen met
maatschappelijke
organisaties
voor het ‘Pact Noordenveld’. Met
onder andere Humanitas, Stichting Leergeld, Kledingbank, Voedselbank en Petje Af Noordenveld
maakt de gemeente zich sterk

voor ruim 300 kinderen die onder
de armoedegrens leven in de gemeente Noordenveld. ‘Momenteel
groeien ongeveer 300 kinderen in
de gemeente Noordenveld op in
een gezin met een inkomen onder
de lage inkomensgrens’, vertelt
wethouder Alex Wekema. ‘En dat
terwijl iedereen in onze gemeente
gelijke kansen zou moeten hebben. Met Pact Noordenveld willen
we bereiken dat iedereen die eerlijke kans krijgt.’
Preventie is ook belangrijk, aldus
het akkoord. Door de gezondheid
van de inwoners van Noordenveld
te bevorderen en beschermen.
Ook wil men ziekten en complicaties van ziekten voorkomen of
in een zo vroeg mogelijk stadium
opsporen. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn belangrijke partijen
bij het organiseren van ondersteuning, hulp en zorg. Door samen
te werken aan preventie, vroeg-

signalering en gezondheidsbevordering kan gezondheidswinst
gerealiseerd worden en de inzet
van duurdere vormen van zorg
verminderd.
De ontwikkeling van de gezondheid van inwoners van NoordDrenthe zijn gelukkig, gezond
en voelen zich veilig. Althans dat
zegt de ‘Brede Welvaartsindicator’ in oktober 2017. Het resultaat
van onderzoek dat aangeeft hoe
mensen welvaart ervaren waarbij is gekeken naar inkomens,
maar ook zaken als gezondheid,
veiligheid en woongenot. ‘Het is

een prachtig akkoord geworden,’
zegt adviseur lokale sport Anne
Prins. ‘Het is echt door, voor en
van de inwoners van de gemeente
Noordenveld.’ Door middel van
verschillende inloopavonden en
inspraak vanuit de bevolking is het
akkoord samengesteld waar een
aantal thema’s en ambities zijn
opgesteld. Anne Prins is voorzitter van de kerngroep. Deze club
beoordeelt aanvragen vanuit de
bevolking. De aanvragen zijn zeer
divers. ‘Ik moet echt zeggen dat
de kwantiteit en de kwaliteit van
de initiatieven in Noordenveld boven gemiddeld is,’ vertelt Prins
enthousiast. ‘Ik werk in verschillende gemeentes maar dit viel
mij echt op.’ De ambities vanuit
de inwoners zijn bijvoorbeeld een
leefbaar en inclusief sportklimaat,
opbouwen van een gezonde leefstijl, lekker in je vel zitten, inzet
van vitale sportclubs en een goede
begeleiding in de sport, de inzet
van vakkrachten.
Meer bewegen en een betere voeding dus. Belangrijk is vooral dat
het voor iedereen moet zijn. Een
goed voorbeeld van leuk initiatief
vindt Prins het ‘Nijntje Beweegdiploma’ voor iedereen. Alle kin-

deren in de gemeente Noordenveld moeten het diploma kunnen
behalen. In Norg pakte de pilot
met het Nijntje Beweegdiploma
heel goed uit, vertelt Afien. ‘Het
is een programma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie (KNGU) en past goed binnen het Lokaal Sportakkoord van
de gemeente Noordenveld. Daarin
staan een aantal ambities waaronder ‘Jong geleerd, oud gedaan.’
Daar sluit dit project goed bij aan.
We hebben een aanvraag gedaan
bij de kerngroep van het Lokaal
Sportakkoord, dat is goedgekeurd.
Vervolgens hebben we een brief
gestuurd aan alle basisscholen in
de gemeente. Dertien van de zestien basisscholen doen mee. Ze
krijgen onder schooltijd les door
ervaren docenten van een plaatselijke vereniging. Dat gaat niet ten
koste van de gymles, maar het is
extra beweging. Kinderen kunnen
twee diploma’s krijgen: de eerste
na afronding van het programma
van twintig weken op school en
het tweede diploma kunnen ze behalen op de plaatselijke gymnastiekvereniging. Voor het tweede
diploma stroom je namelijk door
naar de club.

Fitnesscentrum Roden

eFit voor fitheid & vitaliteit én meer beweeglijkheid
Fitnesscentrum Roden heeft een nieuw revolutionair gezondheidsconcept: eFit. Het nieuwe unieke eFit is een spier- en mobiliteitstraining, geschikt voor iedereen: snel, effectief en
heel eenvoudig. e-Fit bestaat uit verschillende
zones om je in korte tijd fitter, vitaler en beweeglijker te maken. Binnen eFit werken we
met 3 slimme digitale fitnessprogramma’s:
Milon, eGym en eFle-xx.
Hoe werkt eFit? Samen met de eFit-coach
worden jouw wensen en doelen besproken.
Jouw persoonlijk doel kan worden behaald
door het combineren van de 3 slimme digitale
fitnessprogramma’s: Milon, eGym en eFle-xx.
De eFit-coach stelt een voor jou op maat gemaakte training samen. Elke deelnemer traint

en wisselt vervolgens op hetzelfde moment van
toestel, waardoor je binnen 35 minuten een
complete workout doet.
Milon Cirkel In de Milon Cirkel train je de 6
grote spiergroepen en wissel je dat af met cardiotraining. Op de spierversterkende oefening
train je steeds 1 minuut. Op de cardio-oefeningen train je 4 minuten. De Milon cirkel is een
bewezen succesvol fitnessconcept en heeft veel
trouwe gebruikers. Niet zo verwonderlijk, want
in slechts 35 minuten per training heb je merkbaar en meetbaar resultaat op het gebied van
kracht, conditie en verbetering van je lichaamssamenstelling.
eFle-xx: voorkomt en corrigeert een verkeerde houding De gemiddelde volwassene
in Nederland brengt maar liefst 8,5 uur per

dag zittend door. Het gevolg: verkorte spieren
waardoor onze flexibiliteit afneemt en er kunnen rug-, nek- en schouderklachten ontstaan.

eFle-xx biedt eenvoudige oefeningen waarbij de
spieren specifiek worden getraind in lengte en
worden versterkt.
eGym eGym is het logische vervolg en aanvulling op de Milon Cirkel. Het is net zoals Milon
een slimme combinatie van 12 volautomatische
toestellen, echter is de eGym een pure krachtcirkel. Met eGym leg je meer focus op de kleinere spiergroepen om zodoende optimaal te
werken aan je figuur
Waarom eFit? eFit maakt spiertraining geschikt voor iedereen door het makkelijker,
leuker en motiverender te maken! Effectieve
training in slechts 2 x 35 minuten per week.
Resultaten zicht- en voelbaar binnen 3 tot 6 weken! Meer informatie vind je op www.fitnesscentrumroden.nl of bel 050 501 3000.

Is het CooL iets voor
programma ũŽƵ͍
CooL!
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Kom ook mee
wandelen en fietsen!
We wandelen wekelijks, naar keuze op dinsdag en/of donderdag
Dinsdag ochtend (1 km) 10.00 uur, dinsdag avond (3 of 5 km) 19.00 uur
Donderdag ochtend (1, 3 of 5 km) 10.00 uur
We fietsen wekelijks op woensdagmiddag
Start 14.00 uur vanaf Sportcentrum De Hullen, iedereen kan mee!
Deelname fietsen is gratis, aanmelden via 06 511 270 54
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Wandelen: Startpunt Scheepstrakabinet
Schoolstraat 1 Roden
Kosten:
10,- euro per maand
Voor de wandeling en koffie/thee achteraf
2 keer gratis uitproberen/kennismaken

€ 10,per maand

Aanmelden: www.rodenfitengezond.nl

‘Kleine stapjes,
groot effect’
Roden Fit en Gezond

FITTER
VITALER en meer
BEWEEGLIJKHEID

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.
√
√
√
√
√
√

Eﬀectief 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

Maak nu een afspraak

met onze adviseur om te kijken of eFIT iets voor u is.
KANAALSTRAAT 60 D | RODEN | 050 50 13 000
| WWW.FITNESSCENTRUMRODEN.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.”

Bel 050 501 3000 of kijk op
ﬁtnesscentrumroden.nl
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Mondzorgcentrum Leek

‘We zijn een moderne praktijk waarin we alle specialisaties
in tandheelkunde onder één dak kunnen bieden’

‘Bewustwording van een gezonde leefstijl’

SastaGo, CooL programma, Roden

RODEN – Dorien van Bommel is initiatiefnemer van het zogenaamde
CooL programma. Een combinatieprogramma van individuele coaching
en groepsbijeenkomsten. Dit alles
rondom thema’s als slapen, bewegen, stress en voeding. ‘Het gaat bij
cursisten om de bewustwording van
een gezonde leefstijl. Tips en tricks
dat het ook anders kan,’ legt Van
Bommel uit. ‘Geef bijvoorbeeld eens
een andere invulling aan een gezellig weekeinde. Dus geen borrelnootjes maar gezonde hapjes.’
‘Cursisten hebben zelf al wel de knop
omgezet, maar kunnen nu ook sparren met andere leden van de groep
wat werkt en hoe anderen het doen,’
zegt Van Bommel. ‘Ik geef het laat-

ste stukje hulp, het laatste zetje.’ Het
CooL programma duurt 24 maanden
en is verdeeld over twee trajecten.
In de eerste 32 weken, zijn er vier
individuele en acht groepsbijeenkomsten. In de volgende 72 weken,
zijn er nog eens vier individuele en
acht groepsbijeenkomsten. In deze
periode kan de nieuwe leefstijl stap
voor stap eigen gemaakt worden. Het
programma wordt vergoed vanuit de
basisverzekering. Binnenkort starten er weer een drietal groepen. Op
maandagavond, -middag en woensdagavond is nog plek. Op naar een
gezond Noordenveld. CooL staat voor
Coaching op Leefstijl en is een initiatief van SastaGo in Roden.
SastaGo, Brink 18, Roden.
06-25299872. www.sastago.nl

LEEK –Erik Jan Hommes
is iedere dag werkzaam
als tandarts bij Mondzorgcentrum Leek en vertelt
waarom de praktijk zo
vooruitstrevend is: ‘’Wij
hebben allerlei disciplines
onder een dak. Zo kunnen
mensen bij ons terecht
voor klikgebitten, protheses, beugels en implantaten. Noem het maar op
en wij kunnen het. Bovendien hebben wij voor de
hardwerkende medemens
flexibele openingstijden.
Zo zijn we meerdere avonden geopend voor mensen
die het tijdens kantooruren niet redden om langs
de tandarts te gaan.’’
Dat laatste wordt dan ook
erg gewaardeerd merkt
Hommes. “Ondanks dat
we een grote praktijk zijn
geloven we heel sterk in
een persoonlijke benadering. Dit betekent dat we er
altijd naar streven dat iedereen een vaste tandarts
heeft. De tandarts verricht
naast reguliere tandheelkunde ook de implantologie en MRA’s bij Mondzorgcentrum Leek. Een MRA,
Mandibulair Repositie Apparaat, is een beugel die in
de mond gedragen wordt

tegen snurken en apneu
en individueel wordt vervaardigd. Hij geeft aan dat
Mondzorgcentrum Leek
gevestigd is in een wijk
waar veel kinderen wonen:
‘’Wij leggen de focus vooral
op preventie. Dat vinden
we heel erg belangrijk.
Daarom hebben we ook
een programma opgezet
voor basisschool in de wijk.
Tijdens dit programma leren we de kinderen spelenderwijs hoe ze bijvoorbeeld het best poetsen.
Middels een toneelstukje
wordt de nadruk gelegd
op hoe kinderen problemen met het gebit kunnen
voorkomen.
Daarnaast
ontvangen de kinderen

altijd een verrassingspakketje aan het eind.’’ Angst
voor de tandarts? Dat is
ook geen probleem bij
Mondzorgcentrum Leek,
want zij hebben een heuse
angsttandarts in dienst!
‘’Er zijn geen redenen om
niet eens een kijkje te komen nemen bij ons in het
Mondzorgcentrum Leek,
dus kom gerust langs en
kijk wat we voor u kunnen
betekenen’’, besluit Hommes.
Mondzorgcentrum Leek is
gevestigd aan de Hyacint
1 te Leek en te bereiken
per mail via info@mondzorgleek.nl of telefonisch
via 0594-580779.

Nieuw in Roden:

VoetFlex Podotherapie

In Roden is een nieuwe
praktijk voor podotherapie
gestart. Niko Hartz, podotherapeut zegt hierover “De
afgelopen 4,5 jaar heb ik een
unieke en beproefde methode toegepast bij patiënten met pijnklachten in voet,
knie, heup of onderrug. De
meeste van de door mij behandelde patiënten zijn binnen 6 weken na de eerste behandeling pijnvrij of de pijn is
aanzienlijk afgenomen. Deze
kennis wil ik graag toepassen in Roden en omgeving”.
Bij de keuze van een nieuwe
locatie in Roden is bewust
gekeken naar een plek die
uitnodigt tot samenwerking
met andere zorgverleners.
Gezondheidscentrum De Es
lijkt daarbij een goede keuze.
In hetzelfde gebouw zit een
aantal huisartsen praktijken
en andere 1e lijns paramedici.
Niko Hartz: “Het is bijzonder
handig voor samenwerking
dat er tegenover mij een fysiotherapeut van fysiotherapie Roden zit. Bovendien
zitten de huisartsen van huisartsenpraktijken Olthof, Van
den Berg en Witteman & van
den Hof in hetzelfde gebouw
en kunnen daardoor makkelijk doorverwijzen.”
“Tijdens het onderzoek kijk ik
naar het hele lichaam en zoek
naar de achterliggende oorzaken. Dit zijn vaak blokkades

Fysio
in de gewrichten van voet en
enkel. Ik pas manuele therapie toe om deze blokkades op
te lossen. Patiënten kunnen
hierdoor weer stabiel en goed
hun voeten afwikkelen. Dit effect wordt versterkt door podotherapeutische zolen. Door
deze aanpak verdwijnen pijnklachten snel en structureel”.
Hielspoor
Fasciitis Plantaris, ook wel
hielspoor genoemd, komt bij
Sporters en wandelaars vaak
voor. “Bij VoetFlex podotherapie pakken we deze klacht
anders aan dan de meeste
podotherapeuten.
Ondersteunend zijn hierbij op maat
gemaakte zolen. Ook kan de
podotherapeut oefeningen
meegeven. Deze combinatieaanpak van hielspoor geeft
goede resultaten De klacht
verdwijnt vaak al binnen 5-6
weken.

Pijn in onderrug
Bij mensen met een functioneel geblokkeerd grote
teengewricht komt pijn in
onderrug vaak voor. Een stijf
grote teengewricht tijdens
het lopen komt door een gewrichtsblokkade in enkel en
of voet. Bovendien komt door
de verstijving van de grote
teen tijdens het lopen het
been niet goed van de grond.
Dit geeft hernia-achtige onderrug klachten.
Voor meer informatie en het
maken van een online afspraak: voetflex.nl. Telefoon:
050-7119069 (ma.-vr. van
8.00-18.00 uur) Openingstijden:
woensdagmiddag
Adres: gezondheidscentrum
De Es. Meester Wijchgellaan
2, 9301HR Roden (gratis parkeren). De praktijk zit in Flexruimte 1, tegenover de fysiotherapie op de begane grond.

Rugpijn
Nekpijn
Valpreventie
Online intake plannen
Kanaalstraat 60M
9301 LT Roden
06-34147056
info@beweegpost.nl
www.beweegpost.nl
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Fysiotherapie BeweegPost

‘Vaak is de cliënt meer gebaat bij een
lange termijn oplossing dan losmaken van het weefsel’
Ruim een jaar nu, zit Fysiotherapie BeweegPost aan de Kanaalstraat in Roden.
Anders dan de meeste fysiotherapeuten
richt BeweegPost zich vooral op plezier
in bewegen. Want, zo zegt eigenaar Mathijs Post, ‘je kunt thuis veel meer bereiken met iets dat je leuk vindt dan een half
uur fysiotherapie per week. Ons doel is
om de cliënt zoveel mogelijk buiten de fysiotherapiecirkel te houden door zoveel
mogelijk in te zetten op bewegingsoefeningen die passen bij de cliënt.’
De van huis uit fysiotherapeut Mathijs
Post is gespecialiseerd in pijn. ‘Pijn in de
breedste zin van het woord. Rugklachten
zijn misschien wel de meest voorkomende. Veel mensen hebben pijn in de onderrug, soms al gedurende een lange periode. Complexe klachten. De vraag is hoe
iemand aan de klachten komt en waarom
ze zo langdurig aanhouden. Toch hoeft
de klacht zelf niet per se in de rug te zitten. Daarom gaan we eerst op zoek naar
de oorzaak. Vaak ligt het veel meer bij de
mens zelf, hangt het samen met andere
dingen. We kijken graag naar het geheel,
een meer holistische kijk. Verschillende
factoren kunnen meespelen in (in dit voorbeeld) rugpijn. Het kan goed met voeding
 hebben, houding is een belangte maken
rijke maar
ook stress kan een rol spelen.

Het gesprek
met mensen vind ik belang
rijk. Soms
praat
ik meer dan ik knijp. Vaak

is de cliënt meer gebaat bij een lange

thuis. Samen kijken we naar een oplossing
voor uitdagingen die mensen tegenkomen
bij het bewegen. Omdat we samenwerken
met verschillende (fysiotherapie)praktijken
in de omgeving, kunnen we altijd zorg bieden die aansluit bij de behoefte van de cliënt.
Ook nemen we deel aan het ‘multidisciplinair
overleg’ van de ouderenzorg in Roden. Aan dit
overleg doen ook huisartsen, diëtisten en ergotherapeuten mee’.
BeweegPost heeft contracten met alle verzekeraars. Mensen die aanvullend verzekerd
zijn voor fysiotherapie krijgen behandelingen
vergoed. Benieuwd naar wat BeweegPost
voor jou kan betekenen? Bel of app gerust
voor een afspraak: 06-34147056. Een mail
sturen kan ook: info@beweegpost.nl.
Kanaalstraat 60M Roden. Beweegpost.nl

zijn een fysiotherapiepraktijk met een actieve aanpak. We gaan veel meer op zoek
naar een langdurige oplossing. Plezier in
bewegen staat centraal. Wanneer je doet
wat je leuk vindt, kun je thuis aan de slag
om naar je herstel toe te werken, met je
eigen doelen en waarden’, zegt Post die
desgewenst een persoonlijk beweegplan
opstelt voor zijn cliënten. ‘Ik houd van een
persoonlijke aanpak. Werken in groepjes
doe ik niet. Ik wil plezier in bewegen uitdragen. Omdat dat voor iedereen anders
is, maak ik graag een persoonlijk beweegplan.’ Effectieve en waardevolle zorg staat
bij ons op de voorgrond. Dat is waarom we
ook veel samenwerken met huisartsen.’

termijn oplossing dan losmaken van het
weefsel’, zegt de fysiotherapeut lachend.
Plezier in bewegen
‘Doel is om de belasting omlaag te krijgen
en de belastbaarheid omhoog te brengen.
Dat doen we met gerichte oefeningen. Dat
is ook wat BeweegPost onderscheidt ten
opzichte van andere fysiotherapeuten. Wij

Fysiotherapie bij senioren
In Roden en omstreken wonen veel mensen met een
hogere (biologische) leeftijd.
Over het algemeen worden we ook steeds ouder.
Soms gaat ouder worden
gepaard met toenemende
gezondheidsklachten
en
soms wordt bewegen minder vanzelfsprekend. BeweegPost werkt samen
met ouderenzorg in Roden.
‘Wij leveren beweegzorg op
maat. Bewegen is het beste
middel om zo vitaal mogelijk
te blijven. Cliënten die minder mobiel zin, bezoeken we
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De Zijlen vindt dat iedereen, met of
zonder beperking, van betekenis is
en een plek verdient in
de samenleving.

In de provincie en stad Groningen ondersteunt
De Zijlen mensen met een verstandelijke beperking
zo dat zij mee kunnen doen in hun wijk.
We bieden daarbij wonen, ambulante begeleiding,
gezinsondersteuning, werk en dagbesteding.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
(0594) 850 552 of via info@dezijlen.nl
Kijk ook eens op www.dezijlen.nl
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DE NIEUWE

COLLECTIE IS BINNEN!
Fysiotherapie & Osteopathie

Osteopathie in Roden.
Voor een holistische behandeling.

Brink 3, 9301 JK Roden | 06 - 10 55 35 59
info@holosfysiotherapie.nl | www.holosfysiotherapie.nl

Tolberterstraat 7, 9351 BA Leek Telefoon 0594 514351

www.pro-optiek.nl

PIJNVRIJ
BEWEGEN
DOOR NIEUWE
AANPAK

OPEN DAG

• Gewrichtsblokkades zijn de
oorzaak van veel pijnklachten in
voet, knie of onderrug.
• Manuele therapie haalt deze
blokkades weg.
• Uw voeten wikkelen hierdoor
beter af.
• Therapeu�sche zolen
ondersteunen deze verbetering
• Uw klachten verdwijnen
snel en structureel.

Wat anderen over
Niko Hartz zeggen:
“toegewijd en kundig”
“luistert goed”
“kijkt naar hele lichaam”
“pre�g en vriendelijk”
“pas tevreden als
alles goed is”
WAAROM EEN PODOTHERAPEUT EN GEEN PODOLOOG?
Een podotherapeut is een paramedicus met een we�elijk erkende en beschermde �tel. Deze
�tel staat daarom garant voor kwalita�ef hoogwaardige behandelingen.
Een podotherapeut hee� een hbo- bachelordegree en daardoor veel kennis over het
menselijk lichaam. Klachten van het bewegingsapparaat kunnen diepgravend onderzocht en
snel opgelost worden. Iedereen mag zich podoloog noemen. Dit is geen beschermde �tel.

Maak een online afspraak via www.voe�lex.nl of telefonisch via: 050 2004703.
Adres: Medisch Centrum de Es. Meester Wijchgellaan 2, 9302 HR Roden
Geopend op woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur.

HET GEHEIM
VAN EEN
MOOIE HUID
EN EEN GOED
GEVOEL
Turfring 32 Tolbert 0594 517020

bellezzaschoonheidssalon.nl
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Pro Optiek Leek

Pro Optiek Leek breidt uit met netvliesscan
LEEK - De techniek van Pro Optiek in Leek gaat verder met de
uitbreiding van een OCT-scan (netvlies-scan). Al 26 jaar meet de
opticien aan de Tolberterstraat ogen en controleren wij daarbij ook de gezondheid van de ogen. Een oogmeting wordt vaak
gecombineerd zoals een oogdrukmeting en als het nodig is een
fundusfoto. ‘Als specialisten vinden wij het belangrijk om ook de
gezondheid van de ogen te onderzoeken en niet alleen de sterkte
te meten’.

‘Tijdens een optometrisch onderzoek maken wij vanaf nu gebruik
van de nieuwste apparatuur, waaronder de OCT scan. Dit staat
voor Optical Coherence Tomography. Deze geavanceerde scan gebruikt licht om weefsels in het oog zichtbaar te maken in 3D. Hierdoor gaat het onderzoek veel verder dan een normaal onderzoek
waarin uw ogen alleen in 2D nagekeken worden. Verschillende
onderdelen van het netvlies kunnen grondig gescreend worden op
afwijkingen. De techniek werkt eigenlijk hetzelfde als echografie,

alleen maakt een OCT scan gebruik van licht in plaats van geluid.’
Deze metingen zijn vooral nuttig bij herkennen en vaststellen van
ziektebeelden of effecten van behandelingen. Maar ook het vroegtijdig opsporen van afwijkingen. De OCT wordt het meest gebruikt
om aandoeningen van de macula (gele vlek, het centrum van het
oog) te bekijken. Het gaat hier om bijvoorbeeld macula degeneratie (veroudering van de gele vlek), maculagat (een gat in de macula), maculapucker (een plooi in het netvlies), maculavocht of
glaucoom.
De OCT is een kostbaar apparaat dat ook in ziekenhuizen wordt
gebruikt voor het opsporen van afwijkingen aan het oog. De resultaten worden altijd in samenwerking met een optometrist beoordeeld en eventuele rapporten worden gedeeld met uw huisarts en
eventuele oogarts.
Iedereen is van harte welkom bij Pro Optiek voor een oogmeting
/ optometrisch onderzoek, maak van te voren even een afspraak:
0594-514351. Pro Optiek, Tolberterstraat 7 Leek. pro-optiek.nl.

Osteopathie, de verdiepende vorm van fysiotherapie

Holos Fysiotherapie & Osteopathie
RODEN – In april van dit jaar is Thijs van der Aa
begonnen met zijn praktijk Holos Fysiotherapie
en Osteopathie aan de Brink in Roden. In de fysiotherapie is Van der Aa op zoek geweest naar
een betere manier om patiënten te helpen. Uiteindelijk kwam hij uit bij Osteopathie. Een verdiepende vorm van fysiotherapie. Eigenlijk de oudste vorm van fysiotherapie. ‘Osteopaten stonden
vroeger bekend als ‘Bonesetters’, lacht Van der
Aa. ‘Dat is natuurlijk niet meer zo, maar het geeft
wel aan dat wij het menselijk lichaam als geheel
beschouwen. Alles heeft met elkaar te maken.’

rug, dan kan dat meerdere oorzaken hebben. Dat
kan met het zenuwstelsel of met klachten aan de
darmen te maken hebben. ‘Het is echt een manuele behandeling. Niet alleen maar oefeningen,’ legt
Van der Aa uit. ‘Mijn behandelingen zijn gericht op
het verbeteren van de beweeglijkheid van de verschillende structuren in het lichaam. Spieren en gewrichten, maar ook bindweefsel en organen.’ Mensen die nieuwsgierig zijn of Osteopathie iets voor
hen is kunnen de praktijk altijd vrijblijvend bellen of
mailen. Een eerste consult begint met een vraaggesprek over uw klachten en gezondheid aan de hand
van de vragenlijst die u van te voren heeft ingevuld.
Daarna volgt een algeheel lichamelijk onderzoek en
aansluitend een eerste behandeling.

Holos betekent in het Grieks heel of compleet. Het
beschrijft zijn manier van werken uitstekend. Van
der Aa behandelt zijn patiënten met een holistische
bril. Hij kijkt verder dan de pijn of de beperking.
Wanneer een patiënt bijvoorbeeld last heeft van zijn

Klik Begeleiding en Coaching

Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg

Iedereen treft in zijn of haar leven een
moment dat je verder over de horizon
wilt kijken of door een verandering in je
leven uit balans wordt gebracht.
Wil je inzichten krijgen in je patronen of
zit je niet lekker meer in je huidige baan?
Wil je je leven in balans brengen of eens
sparren met iemand over die ene grote
levensvraag? Een coach is iemand die jou
hierbij kan ondersteunen. Deze vorm van
professioneel begeleiding biedt aan jou
inzichten en handvatten zodat jij jezelf kan
ontwikkelen in je carrière of op persoonlijk gebied. Met één gesprek of met een
uitgebreid, doelgericht en gestructureerd
traject op maat. Tijdens jouw persoonlijke
coachtraject ontdek je wie je bent en wat
je wilt, wat je kan en wat je doet.
Fokje Duursma van Klik Begeleiding &
Coaching ondersteund in haar praktijk
coachees met zeer uiteenlopende coachvragen. Eén ding hebben ze gemeen, ze
zijn allemaal gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei. De gedachte dat je

een probleem moet hebben om naar een
coach te gaan is achterhaald. Coaching is
niet iets om je voor te schamen, het laat
zien dat je het waard bent en je bereid bent
te investeren in je ontwikkeling. Het is een
cadeau aan jezelf voor nu en de toekomst.
Fokje biedt in haar kantoor in Marum coaching gericht op persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, stress & burn-out en
gespecialiseerde coaching & begeleiding
gericht op Autisme. Voor de liefhebber van
natuur zijn de gesprekken ook tijdens een
wandeling mogelijk.
Heeft u vragen over coaching of wilt u weten wat Klik Begeleiding & Coaching voor
u kan betekenen? Op zaterdag 23 oktober
van 13:00 tot 16:30 heeft Klik Begeleiding
& coaching een open dag aan de Wendtsteinweg 23 te Marum. Met verloting van
een inzichtsessie en 15% korting op een
coachtraject naar keuze.
Klik Begeleiding & Coaching,
Wendtsteinweg 23, Marum.
www.klikbegeleiding-coaching.nl

Holos Fysiotherapie & Osteopathie, Brink 3, Roden.
06-10553559. www.holosfysiotherapie.nl

Sun & Beauty Lounge in nieuwe handen

Frisse wind, aantrekkelijke korting én lekker relaxen

De zonnestudio Sun &
Beauty Lounge aan de Kanaalstraat in Roden is overgenomen door John Paul
Veuger. Veuger, die ook een
sportschool in Hoogezand
heeft, zag het als een mooie
kans om zijn ondernemerschap uit te breiden. De zonnestudio met liefst vijf zonnebanken waaronder een
speciale ‘regenboogzonnebank’ is geliefd in Roden en
omgeving. Voor de klanten
betekent de overname de
komende tijd voordeel. Tot
en met 7 november kunnen
mensen profiteren van 25
procent korting op strippenkaarten, cadeaubonnen en
dubbeldeals.’
Via een kennis hoorde John
Paul Veuger dat de zonnestudio in Roden te koop stond.
‘Een mooie uitdaging. Het
zou zonde zijn als zo’n zaak
ophoudt te bestaan. Een zonnestudio van deze omvang
gecombineerd met beauty zit
er niet in deze omgeving. Dat
zou betekenen dat mensen
die even een lekker kleurtje
willen halen moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Assen,
Drachten of Groningen. Van
de vijf zonnebanken zijn er
drie met een sterke werking,
onder andere de regenboogzonnebank. Die heeft een
positief effect op je mentale

gesteldheid, weet de ondernemer die zelf regelmatig in
de zaak aanwezig is. Zijn collega Natascha staat op dinsdag achter de balie.
Ruimte huren
Binnenkort ondergaat de
Sun & Beauty studio een
grondige verbouwing. ‘Vanaf
eind oktober beginnen we
daarmee. We willen de look
en feel veranderen, moderniseren en strakker maken. En
er komt een nieuw lichtplan.
Later in het jaar gaan we
onze nieuw naam presenteren.’ Voor beautybehandelingen kunnen mensen nog gewoon terecht bij Lilia. Zij gaat
gewoon door. Wel is Veuger
nog op zoek naar ondernemers die iets doen op het ge-

bied van uiterlijke verzorging.
Er zijn namelijk nog verschillende ruimtes beschikbaar
voor verhuur. Daarbij denkt
hij aan een nagelstyliste, iemand die fillers en botox zet,
een masseur of een specialist in het aanbrengen van
hairextensions.
Wie even lekker wat zonnestralen wil pakken, kan een
bank reserveren door een
belletje of een appje naar:
06-38633738. Wie meer wil
weten over de mogelijkheden om ruimte te huren kan
bellen met hetzelfde nummer of een mailtje sturen
naar: sunandbeautyllounge@
gmail.com. Zon & Beauty
Lounge is geopend van dinsdag tot en met zondag van
12:00 tot 20:00 uur.

