V

oor 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 wat zij aanbieden om jouw
lifestyle gezonder te maken!
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Manuele therapie voor kinderen

Soepel
bewegen
zonder pijn.
Daar gaan
we voor.

Als ouder wil je dat jouw kind goed in zijn of haar
vel zit. Is jouw kind blij, dan ben jij dat ook. Soepel bewegen
moet iets vanzelfsprekends zijn. Is er sprake van lichamelijke
klachten door bijvoorbeeld pijnlijke of stijve gewrichten?
Dan kunnen wij jouw kind helpen. Meer weten? Bel of
Whatsapp ons: 06 - 11 45 69 33.
Kruisakkers 41a | 9468 BG Annen
T 06 - 11 45 69 33

E info@manueletherapieoosthuizen.nl
www.manueletherapieoosthuizen.nl

één paar
ogen!
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Je hebt maar
één paar ogen!

Test je
ooggezondheid
met EasyScan.

Test je ooggezondheid bij Raymon optiek
Kan mijn
opticien
mijn
Kan Raymon optiek
mijn
netvlies
controleren?Test nu je ooggezondheid
netvlies controleren?

met EasyScan.

Jazeker.
Naast
het opmeten
ogen bril
voor een
Jazeker. Naast het opmeten
van
ogen
voorvaneen
ofbril
contactlenzen, kan Raymon opcontactlenzen, kan de opticien ook de EasyScan test
tiek ook de EasyScan testof
verzorgen.
Door
makkelijk,
snel
en veilig een foto te maken
verzorgen. Door makkelijk, snel en veilig een foto te maken
van het netvlies. Als de beelden
aanleiding
verder onderzoek, kan het zijn
van het netvlies.
Als de beeldengeven
aanleidingvoor
geven voor
onderzoek, kan het zijn dat je moet terugkomen
dat je moet terugkomen verder
of wordt
doorverwezen.

Je hebt maar
weten
één paar ogen!Meer
over de EasyScan?
of wordt doorverwezen.

Je hebt
maar
één paar
ogen!
Test je
ooggezondheid
met EasyScan.

Meer weten over de EasyScan?
Vraag uw opticien naar de mogelijkheden.

Vraag Raymon optiek
naar de mogelijkheden.

Je hebt maar
één paar ogen!

Netvlies

Oogzenuw (papil)

Macula/Gele vlek

Hoornvlies

Pupil

Iris

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

Strak hoofdbord
Luxe Comfort Topper
Slanke boxen
7 Zone Pocketveer matras
Designpoten, zwevend model
Veel kleuren leverbaar

120 x 200:
140 x 200:
160 x 200:
180 x 200:

€1169,€1239,€1299,€1369,-

NU:
NU:
NU:
NU:

Ook leverbaar
in 210 en 220 cm
lengte!

€ 898
8,€ 949
4 ,€ 998
9 ,€1049
9,-

DEKBEDOVERTREKKEN

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

1-persoons | 2-persoons | Lits-jumeaux

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

Elektrisch verstelbaar:

€3779,- € 2599
9,-alle maten!

50%

INCLUSIEF
GRATIS*
LINNENPAKKET

t.w.v.

€2579,-

€1799,alle maten!

€200,-

Vlak: €100,-

Vlak

140 x 200:
160 x 200:
160 x 210:
180 x 200:
180 x 210:

€1395
5,€14
495
5,-€14
495
5,-€1495
5,€14
495
5,--

inclusief

GRATIS SET

LED Leeslampen
met usb aansluiting

Elekt.

€249
495,€24
495,€249
495,€24
495,-

TOPPER
zonder meerprijs
naar keuze:

HR - LATEX
VISCO

korting

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

U bent van harte welkom, de koﬀie staat klaar.

Assen • Borgstee 12 (t.o. Tuinland) • T 0592 37 55 70 | Groningen • Hoendiep 97C (naast Carpet Right) • (050) 2100131 • www.bosmabedden.nl
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“De frituurpan in de plaatselijke voetbalkantine mag gewoon blijven staan”

De buurtsportcoach is er voor iedereen in Tynaarlo
REGIO – De gemeente Tynaarlo
beschikt over acht buurtsportcoaches verdeeld over drie kernen:
Eelde, Zuidlaren en Vries. Eén
van hen zit op het gemeentehuis
en richt zich op de communicatie,
drie buurtsportcoaches ontfermen zich over de kern Zuidlaren,
drie over Eelde en één over Vries.
Twan Boersma is inmiddels ruim
vijf jaar buurtsportcoach in Vries
en verantwoordelijk voor de dorpen: Vries, Tynaarlo en Zeijen. De
geboren Zuidlaarder maakt deel
uit van het team van buurtsportcoaches dat onder SportDrenthe
valt en is constant in overleg met
diverse doelgroepen en uiteenlopende partijen. Vier dagen per
week is één van de basisscholen in Vries, Zeijen of Tynaarlo de
werkplek van Boersma. “Vroeger
werkten we op één centrale plek,
maar het is gebleken dat deze methode beter werkt. De ene keer zit
ik op OBS de Vijverstee in Vries,
de andere keer op Het Oelebred in
Tynaarlo. Mijn werk is erg divers
en mijn doel is om het sport- en
beweeggedrag van inwoners in
de gemeente Tynaarlo te bevorderen”, vertelt Boersma aan de
Krant van Tynaarlo.
Alle buurtsportcoaches hebben een
ALO-achtergrond en dat is volgens
Boersma ideaal: “Dat is belangrijk omdat je als buurtsportcoach
dan alleen les mag geven aan een
groep. Zo ben je niet afhankelijk
van een collega wanneer je bijvoorbeeld voor een klas moet staan.”
Boersma is buurtsportcoach geworden nadat hij zijn LIO (Leraar In
Opleiding) bij de buurtsportcoach in
zijn kern heeft gevolgd. “Dat was in
het laatste jaar van mijn ALO-studie. Het beviel van beide kanten erg
goed en toevallig kwam er ruimte.
Ik heb toen meteen gesolliciteerd
bij de collega waar ik nu nauw mee
samenwerk.” Daarbij zitten er in het
team van coaches veel bekenden
van Boersma: “Van twee collega’s
heb ik vroeger op de basisschool in
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Zuidlaren zelfs gymles gehad. Het
is erg leuk om nu een collega van
mijn oud-leraren te zijn.”
Het werk van de buurtsportcoach
schetst het beeld dat zij er vooral
voor de kinderen zijn, maar dat is
een vergissing volgens de buurtsportcoach in Vries: “Natuurlijk
doen we veel om gezonde voeding
en meer beweging bij kinderen te
promoten en zijn we regelmatig te
vinden op basisscholen. Daarnaast
zijn veel van onze projecten gericht op kinderen. Hierbij kan men
bijvoorbeeld denken aan de halfjaarlijkse Fruitweek, maar daarentegen doen we ook erg veel voor
andere inwoners in de gemeente
Tynaarlo. Hierbij kan men denken
aan projecten als de wandelgroep
tegen Diabetes Type 2 en het pro-

ject Fit&Gezond voor ouderen.
Naast ons werk op scholen, zijn we
dus erg actief bezig in het sociale
domein.” Daarbij hebben de buurtsportcoaches ook een rol gespeeld
bij de realisatie van het Cruijff Court
bij Visio de Brink: “We zijn druk in
overleg met Visio de Brink, scholen,
verenigingen en andere geïnteresseerden over de invulling en het
gebruik van het veld. Het is de bedoeling dat daar leden uit alle lagen
van de samenleving gezamenlijk
gaan sporten.”
2020 wordt een druk jaar voor
Boersma en zijn collega’s. Naast
de jaarlijks terugkerende Koningsspelen, waarbij de buurtsportcoaches altijd groots uitpakken, staan
ook de Olympische Zomerspelen
en het Europees Kampioenschap

voetbal op het programma. “Druk,
maar wel heel leuk. We hebben nu
twee overleggen gehad over hoe we
dit gaan vormgeven. Wellicht kunnen we één van de evenementen
combineren met de Koningsspelen,
maar dat is nog niet zeker. Dat het
weer een groot spektakel wordt,
staat wel vast.”
Naast gezond eten en meer bewegen zetten buurtsportcoaches zich
in voor een positieve clubcultuur
binnen verenigingen. Hierbij geven
ze presentaties over de omgang
met kinderen en het belang van positieve coaching. “Wat je veel ziet bij
sportclubs is dat men probeert zo
goed mogelijk te presteren, maar
dat dit vaak gepaard gaat met negatieve coaching. Wij proberen met
onze presentatie en door het aan-

reiken van handvatten een negatieve clubcultuur te veranderen in een
positieve. Dat zorgt voor meer plezier en betere prestaties”, verklaart
de buurtsportcoach.
Tot slot geeft Boersma het volgende
aan: “Het is belangrijk om duidelijk
te maken dat wij als buurtsportcoaches streven naar een gezonder leven voor alle inwoners in de
gemeente Tynaarlo. Wij wijzen niet
met vingers en zeggen niet dat de
frituurpan in de plaatselijke voetbalkantine moet verdwijnen. We
willen de gezondere mogelijkheden
echter wel zichtbaarder maken en
wij kunnen onze inwoners die gezonder willen leven ondersteunen
waar dat nodig is. De buurtsportcoach is er voor een ieder die daar
behoefte aan heeft.”

Manuele Therapie Oosthuizen:

“Wij bieden optimale behandeling voor iedere klacht”
Snelle verlichting van pijnlijke en stijve gewrichten en
spieren, daar zorgt Manuele Therapie Oosthuizen in Annen voor. Als ouder wil je dat jouw kind goed in zijn of
haar vel zit. Is jouw kind blij, dan ben jij dat ook. Soepel
bewegen moet iets vanzelfsprekends zijn. Is er sprake
van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld pijnlijke of
stijve gewrichten? Dan kunnen wij jouw kind helpen.
Manuele therapie is een methode om pijnlijke en stijve
gewrichten te herstellen. Het is een subspecialisatie van
de fysiotherapie, waarbij de focus ligt op gewrichten.
Wij zijn gespecialiseerd in de gewrichten van baby’s en
kinderen. Soms gaat het om relatief duidelijke signalen
zoals hoofd-, nek- of schouderklachten of pijn tijdens
het sporten. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak niet
meteen duidelijk is. Denk aan slecht slapen, concentratieproblemen of driftbuien. Herken je een van de volgende
klachten? Neem dan contact met ons op. Waarschijnlijk
kunnen we je helpen.
Om te achterhalen waar de problemen ontstaan, voeren
we eerst een gesprek. Ieder kind en iedere situatie is
uniek. Daarom luisteren we goed naar het probleem. Ver-

een lach de deur uit, daar gaan we voor.

Veelvoorkomende symptomen zijn: baby’s met een voorkeurshouding, baby’s die onrustig slapen en vaak huilend
wakker worden in de nacht, baby’s die huilen bij het aanen uitkleden, kinderen met stijve gewrichten, klachten bij
het sporten, hoofdpijn, nekpijn of een matige motorische
ontwikkeling. Voor iedere klacht biedt Manuele Therapie
Oosthuizen een optimale behandeling. In samenwerking
met andere disciplines, waaronder kinderfysiotherapeuten en consultatiebureau komt Oosthuizen tot een optimaal behandelplan.

volgens doen we onderzoek. Vinden we een stoornis in de
gewrichten? Dan wordt dit in overleg behandeld. De behandeling is vaak kortdurend. Meestal hebben we aan 3 of
4 behandelingen genoeg. We gebruiken zachte manueel
therapeutische technieken. De gewrichten worden rustig
gemobiliseerd om zo de functiestoornis te herstellen. Samen maken we jouw kind weer tevreden en gelukkig. Met

Wil je meer informatie of heb
je vragen? Bekijk dan onze
website www.manueletherapieoosthuizen.nl.
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GEZONDHEI
Kruisakkers 41a
9468 BG Annen
06-11456933
https://www.manueletherapieoosthuizen.nl

E

HEALTH & Lifestyle GEZONDHEIDSBIJLAGE
Kinderen zien steeds slechter door turen naar beeldscherm

Slot Optiek is dé plek om
oogproblemen te voorkomen

LINESTUDIO MARIANNE
ORGANISEERT EEN
INFORMATIEAVOND
MELD JE SNEL AAN!

VRIES – In deze moderne tijd zijn mobiele telefoons niet meer weg te denken. We maken
er dagelijks gebruik van. Naast de smartphone wordt ook nog steeds veel gebruik gemaakt van de PC, laptop, tablet, maar ook de televisie. Mensen turen vaak heel lang naar
het scherm. Dat is leuk, essentieel in werk, maar bovenal erg vermoeiend voor de ogen.
Slot Optiek heeft dé juiste expertise in huis om dergelijke problemen in de kiem te smoren.
Geen overbodige luxe in deze digitale wereld!
Onze ogen zijn niet gemaakt voor beeldschermen. Veel mensen kijken tegenwoordig gemiddeld 8 tot 10 uur per dag op beeldschermen van smartphones, computers, tablets tot
tv’s. Dit kan zelfs al na twee uur digitale oogstress veroorzaken. Geïrriteerde ogen, wazig
zicht en hoofdpijn zijn vaak het gevolg. Wanneer er daarnaast ook nog regelmatig tussen
verschillende digitale apparaten wordt gewisseld, kan dat nog meer negatieve gevolgen
hebben omdat de ogen geen tijd krijgen om te ontspannen. Gelukkig kunt u iets doen om
digitale oogstress te verminderen en dat is langskomen bij uw vertrouwde Slot Optiek in
Vries.
Ga mee met de digitale tijd en gun uw ogen de rust die ze verdienen. Het bevordert de gezondheid. Kom langs voor meer informatie!
Slot Optiek, Westerstraat 2 in Vries. Telefoon: 0592-544393 of info@slotoptiek.nl.

Body Stress Release
Body Stress Release is een vernieuwende, nuchtere en effectieve gezondheidstechniek.
Nu ook bij u in de omgeving! Heeft u schoon genoeg van uw spierkrampen, pijnlijke
benen, onrust, werkstress, slaapproblemen, spijsverteringsklachten, vermoeidheid, of pijn
in nek, hoofd of rug? Kijk dan eens op onderstaande, zeer informatieve website en maak
een afspraak.

Pas als je BSR hebt ervaren,
weet je wat het is. Welkom!
De milde, werkzame behandeling wordt over de kleding heen gegeven.
De meeste mensen staan versteld van het resultaat!
Trienke Wiersma is al vanaf 2005 BSR behandelaar
en sinds kort gevestigd in Assen:
Overcingellaan 17 (FWPA gebouw) | 9401LA | Assen
06 42952508 | www.bsr-assen.nl
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Body Stress Release Assen

Body Stress Release
gezondheidstechniek
Body Stress Release
gezondheidstechniek
is ontwikkeld n.a.v. een
ongeluk van de 5-jarige
Ewald Meggersee. Het
gevolg was: veel pijn,
stramme spieren, een
kromgegroeide rug en
soms verlammingsverschijnselen. Hij leek op
20 jarige leeftijd wel
een oude man. De BSR
techniek is later, na een
lange zoektocht, door
hem en zijn vrouw Gail
ontwikkeld en blijkt
werkzaam en nuchter:
Ewald herstelde volledig.
Ervaren BSR behandelaar
Trienke Wiersma leed vele jaren hoofdpijn en is er dankzij Body Stress Release vanaf gekomen. “Ik had al zoveel
geprobeerd om beter te worden maar dat lukte niet. Met
BSR wel en dat was mijn motivatie om zelf behandelaar te
worden, want iedereen kan herstellen van pijn of klachten
en daar kon ik op mijn beurt een handje bij helpen,” zegt
zij. “Al kan het een tijdje duren zoals bij mij,” voegt zij eraan toe. “Logisch, omdat de spierspanning zich jarenlang
heeft vastgezet, dat is er niet altijd in een keer uit.” In 2005
heeft Trienke alles achtergelaten om de opleiding in ZuidAfrika te doen. “Dat was zeer de moeite waard want er zijn
heel veel mensen van hun ellende afgekomen, daar word
ik samen met hen heel blij van.” Trienke runt al vanaf 2005
haar BSR praktijk en sinds kort is zij gevestigd in Assen.
Drenthe is daarmee een zeer ervaren behandelaar rijker!
Je weet pas wat BSR doet, als je het hebt ervaren!
Gezondheid keert terug
Onderstaande gevolgen kunnen ontstaan wanneer spanning wordt vastgezet op de spieren (body stress) door
overbelasting na bijvoorbeeld een ongeluk, blessure,
zwaar werk, werkstress, problemen bij geboorte, of mentale overbelasting.
- Stramheid
- Hoofd-nek-rugpijn
- Kramp
- Slaapproblemen
- Onrust
- Spijsverteringsklachten
- Huilbaby’s
- Hernia
- Vermoeidheid
BSR zorgt dat deze spanning weer loslaat (release) en zo
kan herstel plaatsvinden. Dit herstelproces berust op herkenbare, natuurlijke wetmatigheden.
Hoe gaat het toe?
De behandelingen worden altijd opgestart met 3 keer binnen elf dagen en wordt over de kleding heen gegeven,
ook de schoenen blijven aan. De tussentijd voor vervolg
behandelingen wordt per keer vastgesteld. Er wordt met
een speciale, kantelbare behandelbank gewerkt en de
techniek wordt handmatig uitgevoerd. BSR is vriendelijk,
werkzaam en geschikt voor iedere leeftijd. Kijk op onderstaande website ook eens naar de informatieve filmpjes.
De praktijk is gevestigd op Overcingellaan 17, Assen
in het FWPA gebouw. Welkom!
Lees alles op: www.bsr-assen.nl
Of bel: 06 42952508
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Raymon Optiek volgt alle ontwikkelingen op ooggebied op de voet

“In 2020 mag de vorm en kleur van de bril weer gezien worden”
ZUIDLAREN – Raymon Optiek aan de
Telefoonstraat 62 in Zuidlaren vindt
het erg belangrijk om met de tijd
mee te gaan en klanten te bedienen
met het nieuwste apparatuur voor
de ogen. Zo kunnen klanten bij hem
terecht voor een speciale netvliestest met de EasyScan, maar ook voor
de laatste trends op het gebied van
brillen. “We willen het beste wat er
is. Voor onszelf, maar vooral voor de
klant”, vertelt eigenaar Raymon Bartels (40) uit Zuidlaren.
De EasyScan is een nieuw apparaat
waarmee optiekwinkels klanten op
een uiterst geavanceerde wijze op hun
wenken kunnen bedienen. De EasyScan maakt netvliesopnamen mogelijk
zonder dat daar pupilverwijding aan te
pas komt. “Het netvlies is het achterste gedeelte van het oog. Normaal gesproken is het erg lastig om daar bij te
komen. Met de EasyScan lukt dat eenvoudig”, legt Bartels uit.
Uv-straling is niet per se bevorderlijk
voor het netvlies. “Bijna iedereen gaat
wel op zomervakantie. Meestal smeren mensen zich in de zomer tijdens
een strandbezoek wel in, maar veel
mensen denken er niet aan om een
zonnebril op te zetten of aan een andere goede oogbescherming tegen de
zonnestraling. Dat is wel degelijk van
belang, want als het netvlies eenmaal
stuk is, dan is het ook echt stuk. Ope-

ratief kun je er dan niks meer mee.”
De EasyScan van Raymon Optiek is
uniek in de regio en bedoeld om op
snelle en effectieve wijze mogelijke
netvliesbeschadigingen
vroegtijdig
waar te nemen om zo kwader te voorkomen. “Niet alleen kunnen we met de
EasyScan voor onze klant de perfecte
bril maken, het is ook een soort APKcheck: ziet alles in het oog er nog goed
uit? Daarmee gaan we verder dan veel
andere optiekwinkels.”
Zo’n zes jaar geleden nam Bartels de
optiekzaak in Zuidlaren over en doopte
het om tot ‘Raymon Optiek’. Sinds die
tijd heeft hij veel geïnvesteerd in mo-

derne apparatuur. Jaarlijks woont Bartels leerdagen bij om zijn kennis op te
vijzelen en mensen zo goed mogelijk
te helpen middels de modernste technieken en zoekt hij beurzen voor de
laatste trends op het gebied van brillen. “Als er iets niet klopt in het oog
dan willen wij dat oplossen. Wij willen
mensen weer beter laten zien en van
een fris montuur voorzien”, vertelt de
eigenaar.
Raymon Optiek
Telefoonstraat 62
9471 EP Zuidlaren
Tel. 050 409 2984
E-mail: info@raymonoptiek.nl
Website: www.raymonoptiek.nl

Sportsvision bestaat vijfentwintig jaar

“Wij bieden een functioneel trainingsaanbod
en hebben het mooiste uitzicht van Nederland”
GASTEREN – Dit jaar viert Sportsvision zijn vijfentwintigjarig jubileum en nog altijd zijn er mensen die geen
weet hebben van het bestaan. Wie verwacht nou ook
een dergelijk bedrijf in het kleine nederige Gasteren,
dezelfde nederigheid die ook Sportsvision kenmerkt.
Sportsvision wil het liefst niet, zo zegt eigenaar Boonstra, betiteld worden als sportschool of fitnesscentrum. “Sportsvision is een trainingsadvies- en testcentrum. Dit klinkt misschien heftig, maar dat is zeker niet
het geval. Sportsvision is onderscheidend en staat voor
verantwoord bewegen zodat iedereen het gewenste en
nodige uit zijn fysieke en mentale mogelijkheden kan
halen of met het minimale aan beweging zo vitaal mogelijk in het leven kan staan.”
Dit onderscheidend zijn zit hem in de eerste plaats in de
niet opvallende, maar bijzondere locatie. Sportsvision
biedt binnen en buiten sportfaciliteiten op een plek met
een bijzonder fraai panorama over het beek- en esdorpenlandschap. “Wij pretenderen wel eens van alle omringende sportaanbieders en misschien wel van heel
Nederland het mooiste uitzicht te hebben. Wij hebben
geen beeldschermen, multimedia en TV nodig tijdens het
trainen”, vertelt Boonstra.
Het is de mix van revalidatie-, gezondheids-, recreatieve-, challenge-, wedstrijd- en topsporters die het trainen
bij Sportsvision bijzonder maakt. Individuen met verschillende motieven en doelstellingen die zorgen voor
een geweldige chemie en onderlinge motivatie. “Ik ken
de uitersten” zo zegt Boonstra. “Ik ben afgestudeerd
als Ortho Bewegingsagoog, dat houdt in dat ik goed met
specifieke doelgroepen als lichamelijke- en geestelijke
gehandicapten kan werken. Ik heb mij daarna gespecialiseerd in de inspanningsfysiologie en ik ben topsporter

geweest. Ik ken dus de drijfveren van alle doelgroepen
die je maar kunt bedenken. Feitelijk hebben ze allemaal
hetzelfde nodig: veel aandacht en een functioneel, uitdagend trainingsaanbod”, volgens Boonstra.
Sportsvision is al vijfentwintig jaar onderscheidend met
haar aanbod voor smallgroup- en personal trainingen.
Boonstra Sportsvision
Westeinde 5
9466PG Gasteren
0592-231526
info@sportsvision.nu
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Logopediepraktijk
voor problemen met

spraak, taal,
slik, stem
& adem
Marije F. Muller
T:
06 22 098 136
E:
info@bijlogopedie.nl
W:
www.bijlogopedie.nl
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Wij vieren ons 25 jarig jubileum, daarom:

25%
KORTING

op eerste smallgroup
of personaltrainingsabonnement.

Westeinde 5, 9466 PG Gasteren, Tel.: 0592 - 23 15 26
E-mail: info@sportSvision.nu
www.sportSvision.nu
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