
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!
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deBijZaak lanceert zijn royaalste honing: BeeVitality, 
honing met koninginnengelei, propolis en pollen. Deze 
nieuwkomer geeft je lichaam extra veerkracht. Dat 
komt omdat de superhoning erg royaal is met vitami-
nes, mineralen en aminozuren. Een gezonde én lek-
kere oplossing dus om je winterse weerstand flink op 
te krikken en bekende kwaaltjes – zere keel, verstopte 
neus, irritante hoest – te slim af te zijn!

Koninginnengelei
Dat honing een gezond natuurproduct is, is al langer 
geweten én bewezen. Zo verlaagt honing cholesterol, 
bestrijdt ze infecties, zit ze boordevol vitaminen, minera-
len, koolhydraten, enkelvoudige suikers (kant-en-klare 
brandstof) en is ze rijk aan antioxidanten. Kan je zo’n na-
tuurlijk gezondheidsproduct dan nóg gezonder maken?

Toch wel, weet honingkenner deBijZaak uit het Drentse Yde: door aan de zachte crèmehoning 20 pro-
cent koninginnengelei toe te voegen, alsmede pollen en propolis. Dankzij dit unieke krachtvoer speelt 
de bijenkoningin het klaar om vier zomers lang elke dag ongeveer 2.000 eitjes te leggen. Niet niks, als 
je weet dat werkbijen precies uit hetzelfde soort eitje als de koningin worden geboren, maar hooguit 
enkele weken leven.

Propolis is een product dat bijen verzamelen uit diverse boombladeren. Ze desinfecteren er de binnen-
kant van de bijenkast en alle raten mee. Het wordt dan ook beschouwd als een natuurlijk antibioticum. 
Pollen is de verzamelnaam voor stuifmeel, waarmee jonge bijen worden gevoed om zelf voedersappen 
te kunnen aanmaken alsmede koninginnengelei. Stuifmeel bevat meer dan 90 vitamines, mineralen, 
aminozuren, enzymen, vetzuren, koolhydraten en andere voedingsstoffen, wat meer dan voldoende is 
voor de dagelijkse behoefte van een gemiddelde volwassene!
Zelf ga je nu niet meteen vijftig keer langer leven dankzij de honing met koninginnengelei… maar de 
honing geeft je gezondheid wel een stevige duw in de rug. En dit natuurlijke tonicum heb je vaak nodig 
tijdens de wintermaanden. Maar ook als je veel met stress kampt, intensief sport, hard studeert of 
simpelweg opnieuw op krachten moet komen na de feesten, een bevalling of ziekte, is BeeVitality met 
koninginnengelei, propolis en pollen een lekkere en gezonde manier om je lichaam extra veerkracht 
te geven. 

BeeVitality Honing met koninginnengelei is alleen verkrijgbaar bij www.honingheerlijkheden.nl Prijs: 
22,50 euro (250 g). BeeVitality Honing met koninginnengelei, propolis en pollen behoort tot het nieuwe 
assortiment ‘Selected by deBijZaak’ dat nog vele andere trendy honingvariëteiten telt zoals HotHoney, 
HoningPlus, Nomadenjongens, Jutterjongens, HoningIJs, HoningCake, en veel meer. 
deBijZaak, Norgerweg 161, Yde. Telefoon: 06 51050723. Website: www.honingheerlijkheden.nl

ZUIDLAREN – Raymon Optiek 
aan de Telefoonstraat 62 in Zuid-
laren vindt het erg belangrijk om 
met de tijd mee te gaan en klan-
ten te bedienen met het nieuw-
ste apparatuur voor de ogen. Zo 
kunnen klanten bij hem terecht 
voor een speciale netvliestest 
met de EasyScan. “We willen 
het beste wat er is. Voor onszelf, 
maar vooral voor de klant”, ver-
telt eigenaar Raymon Bartels 
(39) uit Zuidlaren.
De EasyScan is het nieuwste 
technische foefje waarmee op-
tiekwinkels klanten op een ui-
terst geavanceerde wijze op hun 
wenken 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. 
Maar niet met de EasyScan”, legt 
Bartels uit.
Uv-straling is niet perse bevor-
derlijk voor het netvlies. “Ieder-
een smeert zich in de zomer in 
als ze op het strand liggen te 
bakken, maar veel mensen den-
ken er niet aan om een zonnebril 
op te zetten of aan een andere 
goede oogbescherming 
tegen de zonnestraling. 
Als het netvlies een-
maal stuk is, dan is het 
ook echt stuk. Operatief 
kun je er dan niks meer mee”.

De EasyScan is bedoeld om op 
snelle en effectieve wijze mo-
gelijke netvliesbeschadigingen 
vroegtijdig waar te nemen om zo 
kwader te voorkomen. “De klant 
heeft er heel veel aan. Niet al-
leen kunnen we voor diegene de 
perfecte bril maken, het is ook 
een soort APK-check: ziet alles in 
het oog er nog goed uit? Daarmee 
gaan we verder dan veel andere 
optiekwinkels. We kunnen onze 
klachten echt een oplossing bie-
den als ze zichtproblemen erva-
ren die worden veroorzaakt door 
een complicatie in het netvlies”.
Raymon Optiek wil klanten zo 
goed mogelijk helpen en met de 
EasyScan beweegt de winkel zich 
ook richting de medische sector. 
“Als blijkt dat er iets markeert 
aan het netvlies, waardoor een 

persoon bijvoorbeeld last heeft 
van staar of wazig door zijn ogen 
kijkt, dan kunnen sturen wij de 
scan naar de klant sturen. Hij of 
zij kan de scan meenemen naar 
de huisarts, de arts kan dan di-
rect zien wat er loos is. Dat komt 
regelmatig voor en vanuit de oog-
artsen krijgen wij ook een posi-
tieve reactie terug op ons gebruik 
van de EasyScan”.
Doordat de huisarts door de scan 
direct kan zien wat er mis is in 
het oog worden voor mensen die 
kampen met zichtklachten over 
het algemeen sneller en eerder 
ingepland voor een afspraak bij 
de oogarts. “Via de huisarts ben 
je zo twee á drie maanden ver-
der. Bij zo’n scan zie je het direct 
als er iets mis is en dan ben je 
meestal ook sneller aan de beurt 
bij de oogarts”. 
Raymon Optiek is de enige in de 
streek die over een EasyScan be-
schikt. Logischerwijs komen zijn 
klanten daardoor overal vandaan. 
“We zijn hierin echt vooruitstre-
vend. Om bij het netvlies te ko-
men wordt bij de oogarts gedrup-
peld om de pupil groter te laten 
worden”. Dat is bij de EasyScan 
allemaal niet nodig. Een test met 
het oogapparaat duurt tussen de 
drie en vijf minuten en is daarmee 
lekker vlot. 
Met behulp van een Scanning 
Laser Oftalmoscoop Technologie 
maakt de EasyScan een uiterst 

gedetailleerde beeldweergave 
van het oog. De EasyScan toont 
direct op een scherm de oogze-
nuw, de bloedvaten en andere de-
tails in het oog. “Mensen vinden 
het geweldig dat we dat op die 
manier direct naar voren kun-
nen laten komen. Echt een stukje 
dienstverlening die we onze klan-
ten willen bieden”. 
Zo’n zes jaar geleden nam Bar-
tels de optiekzaak in Zuidlaren 
over en doopte het om tot ‘Ray-
mon Optiek’. Sinds die tijd heeft 
hij veel geïnvesteerd in nieuw 
en modern apparatuur. Hij wil 
zo servicegericht mogelijk bezig 
zijn. Eén of twee keer per jaar 
woont Bartels leerdagen bij om 
zijn kennis op te vijzelen en men-
sen zo goed mogelijk te helpen 
middels de modernste technie-

ken. “Als er iets niet klopt in het 
oog dan willen wij dat oplossen. 
Wij willen helpen mensen weer 
beter te laten zien”, vertelt hij. 
Voor zicht- en oogklachten bent 
u aan het juiste adres bij Raymon 
Optiek. Voor de EasyScan en an-
dere oogmetingen dient er een 
afspraak gemaakt te worden met 
Raymon Optiek om de kwaliteit van 
de analyse te waarborgen. “Men-
sen kunnen altijd bij ons terecht, 
wij zorgen voor het beste voor onze 
klanten. Wij gaan veel verder dan 
alleen brillen verkopen”.

Raymon Optiek
Telefoonstraat 62
9471 EP Zuidlaren
Tel. 050 409 2984
E-mail: info@raymonoptiek.nl
Website: www.raymonoptiek.nl

RODEN - Wist je dat je van veel gezondheids-
klachten af kunt komen door je voeding aan te 
passen? Gezonde voeding is essentieel, wil je ge-
zond ouder worden. Daar weet Carina  Veldhuis 
alles van. Carina is Orthomoleculair,- kPNI the-
rapeut, gespecialiseerd in voedingsgeneeskun-
de. Gezonde voeding en voedingsstoffen kunnen 
natuurlijk herstel bewerkstelligen, weet ze. “Ik 
kom het veel tegen: mensen die door allerlei 
oorzaken zijn vervallen in een ongezonde le-
vensstijl en allerlei klachten ondervinden. Veel 
gezondheidsklachten  kunnen verholpen wor-
den door een ander voedingspatroon.”

Ze heeft al heel wat mensen kunnen helpen. 
Cliënten die met darmklachten, hormoon ge-
relateerde problemen,  (auto-immuun) ziekten 
of vage klachten bij haar kwamen. “Veel van dat 
soort klachten kan ik verhelpen met behulp van 
een aangepaste, gezonde voeding, stoffen uit de 
natuur zonder toevoegingen. In het geval van een 
(auto-immuun)  ziekte lukt het vaak om de situ-
atie 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-Immunologie. Dat is een wetenschap die 
zich bezighoudt met de wisselwerking tussen de 
organen, de psyche, hersenen, immuunsysteem, 
hormonen en omgevingsfactoren. Zo is Carina 
snel in staat om verbanden te leggen. “Tijdens 
een uitgebreide intake probeer ik samen met de 
cliënt  eerst de oorzaak van de klacht te achter-
halen. Vaak weet ik precies waar een klacht in 
welke  leeftijdsfase is ontstaan. Zo weet ik ook 
welke organen  belast zijn. Vervolgens maak ik 
een voedingsanalyse en een persoonlijk behan-
delplan op maat.” Heel handig: ze levert er des-
gewenst lekkere recepten bij. 

Voedingskennistafel
Op woensdag 27 februari a.s. organiseert Carina 
een ‘Voedingskennistafel’ in Zorgcentrum de Brink 
in Roden, waar ze sinds kort praktijk houdt. Het 
thema is ‘Voeding… en hormoon (on)balans!’. Tij-
dens de Voedingskennistafel kom je alles te weten 
over gezond voedsel en voedingsstoffen. Belang-
rijk is onder andere een juiste verhouding tussen 
voedingsstoffen als vetten, eiwitten, koolhydraten, 
vitamines en mineralen. Je ontdekt welke hormo-
nen je lichaam heeft, wat de functies zijn en welke 
voedingsstoffen invloed hebben op je hormoon-
huishouding. En wat je zelf eenvoudig kunt doen 
om de balans in je hormoonhuishouding  positief 
te beïnvloeden. Nieuwsgierig? Meld je aan vóór 25 
februari a.s. via info@mynaturallife.nl Meer infor-
matie is te vinden op www.mynaturallife.nl

Kortom: 
Gezonde voeding als natuurlijke therapie!

Carina is twee keer per maand op dinsdagmid-
dag (in de even weken) van 13:00 tot 18:00  uur in 
Zorgcentrum de Brink te vinden. Daarnaast heeft 
ze een praktijk in Zeegse, Westerbork en Assen. 
Zorgcentrum de Brink, Brink 3 Roden. Telefoon: 
050-3643391.  Praktijk Zeegse: Kampweg 4, Zeeg-
se. Telefoon: 06 40317682

Laat je ogen APK-keuren met de EasyScan van Raymon Optiek

Natural Life, Carina Veldhuis, Orthomoleculair,- kPNI therapeutBeevitality van deBijZaak: 

flinke boost voor je levenslust
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Vakantie kilo’s kwijt?

FIT & SLANK 
WORDEN? 
3 x cryolipolyse (vet bevriezen) 
3 x bodysculpure en 
8 x slim up of pressotherapie 
of  belly of hypoxi ligfi ets enz

www.linestudiomarianne.nl

Line Studio te Zuidlaren
Schipborgerweg 31
9471 PP Zuidlaren
Telefoon: 050-4090772

Line Studio te Nieuw-Roden
Dorpstraat 5
9311 PS Nieuw-Roden
Telefoon: 050-4095001

Line Studio te Delfzijl
Waterstraat 137
9934 AT Delfzijl
Telefoon: 0596-856451

VAN €545,- 
VOOR

€345,-

Maak een afspraak 
voor een GRATIS intake 
gesprek. 

Tel.: 050-4090772 (bij geen ge-
hoor mag het ook via messenger) 
of vraag een proefl es aan via de 
website www.linestudiomarianne.nl

HERFST
Het is weer voorbij, dat mooie zomerweer. We hebben een overvloed aan vers fruit,  
allerlei groenten en zonne-vitaminen mogen oogsten:  Mooie ingrediënten om je 
voor te bereiden op een verlengde corona-periode. Toch zie je om je heen soms 
gezondheidsklachten al weer terugkomen. Bij de een zijn die hoofdzakelijk licha-
melijk, terwijl de ander al somber wordt bij alleen al aan de geachte aan komende 
winter.  Zeker nu de gezondheidzorg overbelast aan het geraken is rijst de vraag:  
Hoe kun je dit alles ten goede ombuigen? 

AKTIE:  in welke vorm dan ook,  is het devies van the-
rapeut en trainer Helma Adema. Kijken wat je zelf kunt 
doen om je weerstand, je immuunsysteem en je welbe-
vinden te behouden of te vergroten. En het mooie is dat je 
zelf meer kunt dan je denkt!  Verder kunnen deskundige 
ondersteuning, eenvoudige leefstijl aanpassingen of een 
individuele Mindfulness-training je ook helpen. 

Kijk eens op www.NatureWise.NU -Praktijk voor Natuur-
gerichte Therapieën- of www.Mindfulness-Paterswolde.
nl of zoek bijvoorbeeld een vast wandelmaatje. 

Hoe dan ook: Kom in beweging!!
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‘Het doel is om de balans 
in jezelf terug te vinden’

QiFlow

Alie Keijzer-Jansma uit Zuidlaren is Yin Yoga en Tai Chi Tao/Qi Gong 
docente. Daarnaast is ze VoetreflexPlustherapeute. Met haar praktijk  
QiFlow richt ze zich voornamelijk op preventie van lichamelijke klach-
ten en stressreductie. Daarbij combineert ze de oosterse en westerse 
visie op gezondheid. “Achter veel lichamelijke klachten schuilt een 
verstoring in de energie. Samen proberen we te vinden waar die zit 
en wat eraan te grondslag ligt. Met Yin Yoga leer je te luisteren naar je  
lichaam.” Alie geeft in verband met de huidige Covid19-maatregelen 
les in groepjes van 3 tot 4 personen. 

Qi staat voor levensenergie, Flow 
voor het onbelemmerd stromen 
van Qi. Dit zorgt voor balans. en dat 
is wat QiFlow doet: mensen helpen 
om de balans (terug) te vinden in 
hun leven.  Alie keijzer-Jansma 
geeft Yin Yoga, thai Chi/Qi Gong, 
Yoga Nidra en Voetreflex Plusthe-
rapie. Dat laatste doet ze in haar 
praktijk aan huis, de yogalessen 
geeft ze in haar yogastudio aan de 
Julianalaan in Zuidlaren. Van huis 
uit is Alie verpleegkundige en pe-
dicure. een symposium over wes-
terse en oosterse filosofieën op 
het gebied van gezondheid zorgde 
voor een omslagpunt in haar le-
ven. Ze wist: dit is het. Ze besloot 
de opleiding VoetreflexPlusthe-
rapie te volgen bij total Health en 
combineerde dit met haar eigen 
pedicurepraktijk. Alie helpt men-
sen met klachten die veroorzaakt 
worden door stress, onder andere 
slaapproblemen, hoofdpijn, stress-
gevoelens, burn out en chroni-
sche vermoeidheid. Maar ook met 
klachten aan het bewegingsappa-
raat. Daarbij werkt ze volgens de 
Vijf elemententheorie: water, hout, 
vuur, aarde en metaal. elementen 

die je niet alleen in de seizoenen 
terugvindt, maar ook in jezelf. 

Yin Yoga
“Veel gezondheidsklachten zijn 
stress-gerelateerd. Stress tast je 
hele systeem aan en dat uit zich 
vaak in lichamelijke klachten. Li-
chaam, geest en ziel zijn nauw met 
elkaar verbonden. Als je onder 
druk staat, gebeurt er veel met je 
lichaam. Het kan een verstoring in 
de energie veroorzaken met alle 
gevolgen van dien. Meestal kun je 
er zelf iets aan doen, zonder dat je 
anderen nodig hebt. tijdens de Yin 
Yogalessen die vijf kwartier duren 
leer je om naar jezelf te luisteren 
en te ontdekken wat je bezighoudt”, 
vertelt Alie.  “Je combineert zwaar-
tekracht en ademhaling. Het is de 
bedoeling dat je een aantal minu-
ten in één houding blijft. Je leert 
om te voelen wat een bepaalde 
houding met je doet. Daarbij laat je 
de spierspanning los en zoek je de 
weerstand op in het bindweefsel. 
Dan ga je bewust voelen en zakt 
langzaam als het mogelijk is wat 
dieper in de houding. Na elke hou-
ding voel je na. Het doel is niet zo 

zeer om in een bepaalde houding 
te komen, maar om rust te vinden 
in jezelf.” 

Voetreflex Plustherapie
tijdens de voetreflextherapie be-
handelt Alie de zones in de voeten 
die corresponderen met organen 
en weefsels in het lichaam. “De 
Plus staat voor het oosterse com-
ponent. Vanuit de visie van de tra-
ditionele Chinese geneeskunde 
kijk ik naar de mogelijke oorzaken 
van de gezondheidsklachten. De 
behandeling bestaat uit een mas-
sage van voeten en onderbenen 
waarbij de meridianen worden 
gemasseerd.” Voor iedereen een 
aanrader: de behandeling stimu-
leert het zelfherstellend vermo-
gen van het lichaam en brengt je  
helemaal tot rust.

Tai Chi/ Qi Gong en Yoga Nidra
Andere vormen van yoga die Alie 
geeft zijn tai Chi/ Qi Gong en Yoga 
Nidra. tai Chi/Qi Gong is een rusti-
ge manier van bewegen gericht op 
het stromen van de energie. “bui-
tengewoon geschikt voor senioren. 

Het is gericht op balans vinden, 
zacht bewegen en stevig staan. een 
keer per maand, op een zondag, 
combineer ik het met een wande-
ling in de natuur in Zeegse.” Yoga 
Nidra is een diepe ontspannings-
methode. Het enige wat je fysiek 
doet is liggen op de yogamat en 
met je aandacht mijn stem volgen. 
“Je bereikt een diepe ontspanning. 
Je komt in een toestand tussen 
slapen en waken in, wat zeer her-
stellend werkt. Lichaam en geest 
komen volledig tot rust.”

Vijf elementen
onderdeel van de yogalessen en de 
voetreflexbehandelingen zijn de vijf 
elementen water, hout, vuur, aarde 
en metaal. “Al die elementen vind 
je in de seizoenen terug, ook ge-
durende de dag én in jezelf. Alles 

verandert continu”, weet Alie die 
de verschillende elementen duidt. 
“Water staat voor rust in jezelf. 
Water is ook de winter, de terug-
gaande beweging naar het water.  
Hout is groei, plannen maken en 
creëren. tegelijkertijd staat het 
voor de lente, wanneer ook alles 
begint te groeien. Vuur staat voor 
bloei, je plannen komen tot uiting, 
je gaat alles neerzetten. Vuur is 
ook zomer, de tijd waarin alles in 
volle bloei staat. Het aarde-ele-
ment brengt je terug naar binnen, 
je oogst wat je hebt neergezet en 
kijkt daar op terug. In de natuur zie 
je dat ook: de nazomer is oogst-
tijd. Vervolgens bekijk je wat je 
meeneemt of loslaat: metaal. In de 
natuur is dat de herfst, de bomen 
laten hun bladeren los. een sim-
pele cyclus die steeds maar door-
gaat. Ik gebruik ze in mijn lessen. 
energiebanen kunnen door allerlei 
redenen geblokkeerd raken. Ga je 
te lang door in het vuur-element, 
brand je op. tijdens de Yin Yogales-
sen strek je het bindweefsel waar 
de meridianen (energiebanen) door 
stromen. Door langzaam te strek-
ken en ook weer langzaam terug 
te gaan maak je het weefsel los zo-
dat de Qi weer vrij kan stromen. Zo 
kom je weer in een gezonde flow.”

QiFlow, 
Iepenlaan 27 Zuidlaren. 
Yogastudio: 
Julianalaan 57, Zuidlaren 
Telefoon: 06-38984233.  
www.qiflowzuidlaren.nl

acties
Ontdekken wat Yin Yoga, Tai Ci.Qi Gong of Yoga Nidra met jou doet?  
Dat kan! Op zaterdag 17 en 24 oktober geeft Alie gratis kennismakings-
lessen van 45 minuten. 

Zaterdag 17 oktober:   8.30, 10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur: Yin Yoga

Zaterdag 24 oktober:   8.30, 11.30 en 13.30 Yin Yoga
   10.00 en 13.30 uur: tai Chi/ Qi Gong
   15.00 uur: Yoga Nidra.

Kennismakingsactie VoetreflexPlus: een ontspannende voetmassage 
van 30 minuten voor 25 euro. Geldig tot en met 31 december.

Aanmelden voor de kennismakingslessen of de voetreflexactie kan tele-
fonisch (06-38984233) of via info@qiflowzuidlaren.nl
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men. Maar niet met de EasyScan”, 
legt Raymon uit.
Uv-straling is niet perse bevorder-
lijk voor het netvlies. “Iedereen 
smeert zich in de zomer in als 
ze op het strand liggen te bak-
ken, maar veel mensen denken 
er niet aan om een zonnebril op 
te zetten of aan een andere 
goede oogbescherming 
tegen de zonnestraling. 
Als het netvlies een-
maal stuk is, dan is het 
ook echt stuk. Operatief kun je 
er dan niks meer mee”.

De EasyScan is bedoeld om op 
snelle en effectieve wijze mo-
gelijke netvliesbeschadigingen 
vroegtijdig waar te nemen om zo 
kwader te voorkomen. “De klant 
heeft er heel veel aan. Niet al-
leen kunnen we voor diegene de 
perfecte bril maken, het is ook 
een soort APK-check: ziet al-
les in het oog er nog goed uit? 
Daarmee gaan we verder dan 
veel andere optiekwinkels. We 
kunnen onze klachten echt een 
oplossing bieden als ze zichtpro-
blemen ervaren die worden ver-
oorzaakt door een complicatie in 
het netvlies”.

Raymon Optiek wil klanten zo 
goed mogelijk helpen en met de 
EasyScan beweegt de winkel zich 
ook richting de medische sector. 
“Als blijkt dat er iets 

markeert aan het netvlies, waar-
door een persoon bijvoorbeeld 
last heeft van staar of wazig 
door zijn ogen kijkt, dan kunnen 
sturen wij de scan naar de klant 
sturen. Hij of zij kan de scan 
meenemen naar de huisarts, de 
arts kan dan direct zien wat er 
loos is. Dat komt regelmatig voor 
en vanuit de oogartsen krijgen 
wij ook een positieve reactie te-
rug op ons gebruik van de Easy-
Scan”.

Doordat de huisarts door de scan 
direct kan zien wat er mis is in 
het oog worden voor mensen die 
kampen met zichtklachten over 
het algemeen sneller en eerder 
ingepland voor een afspraak bij 
de oogarts. “Via de huisarts ben 
je zo twee á drie maanden ver-
der. Bij zo’n scan zie je het direct 
als er iets mis is en dan ben je 
meestal ook sneller aan de beurt 
bij de oogarts”. 

Raymon Optiek is de enige in de 
streek die over een EasyScan 
beschikt. Logischerwijs komen 
zijn klanten daardoor overal van-
daan. “We zijn hierin echt voor-
uitstrevend. Om bij het netvlies 
te komen wordt bij de oogarts 
gedruppeld om de pupil groter te 
laten worden”. Dat is bij de Ea-
syScan allemaal niet nodig. Een 
test met het oogapparaat duurt 
tussen de drie en vijf minuten en 
is daarmee lekker vlot. 

Met behulp van een Scanning 
Laser Oftalmoscoop Technolo-
gie maakt de EasyScan een uiterst 
gedetailleerde beeldweergave van 
het oog. De EasyScan toont direct 
op een scherm de oogzenuw, de 
bloedvaten en andere details in het 
oog. “Mensen vinden het geweldig 
dat we dat op die manier direct 
naar voren kunnen laten komen. 
Echt een stukje dienstverlening 
die we onze klanten willen bieden”. 

Zo’n zeven jaar geleden nam Ray-
mon de optiekzaak in Zuidlaren 
over en doopte het om tot ‘Raymon 
Optiek’. Sinds die tijd heeft hij veel 
geïnvesteerd in nieuw en modern 
apparatuur. Hij wil zo servicege-
richt mogelijk bezig zijn. Eén of 
twee keer per jaar woont Raymon 
leerdagen bij om zijn kennis op te 
vijzelen en mensen zo goed mo-
gelijk te helpen middels de mo-

dernste technieken. “Als er iets 
niet klopt in het oog dan willen wij 
dat oplossen. Wij willen helpen 
mensen weer beter te laten zien”, 
vertelt hij. 

Voor zicht- en oogklachten bent 
u aan het juiste adres bij Raymon 
Optiek. Voor de EasyScan en an-
dere oogmetingen dient er een 
afspraak gemaakt te worden met 
Raymon Optiek om de kwaliteit van 
de analyse te waarborgen. “Men-
sen kunnen altijd bij ons terecht, 
wij zorgen voor het beste voor onze 
klanten. Wij gaan veel verder dan 
alleen brillen verkopen”.

Raymon Optiek
Telefoonstraat 62
9471 EP Zuidlaren
Tel. 050 409 2984
E-mail: info@raymonoptiek.nl
Website: www.raymonoptiek.nl

Laat je ogen APK-keuren met de EasyScan van Raymon Optiek
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zijn klanten daardoor overal van-
daan. “We zijn hierin echt voor-
uitstrevend. Om bij het netvlies 
te komen wordt bij de oogarts 
gedruppeld om de pupil groter te 
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tussen de drie en vijf minuten en 
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Nieuw bij Bosma Bedden!

€1599,-
VANAF

Elektrisch verstelbaar
v.a. €2.399.-

Stel je eens voor: heerlijk wakker worden
en het inééns weten. Dát ga ik doen!
Met Cinderella aan je zijde wordt iedere dag
een mooie dag om je dromen waar te maken.

INCLUSIEF
GRATIS*

LINNEN-
PAKKET

Merken Festival bij Bosma Bedden
Assen

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

Waarom Bosma Bedden:
✓ Sterke regiofunctie 
✓ Garantie in de winkel
✓ Meer dan 50 jaar ervaring 
✓ Maatwerkoplossingen in slapen
✓ Plaatselijke ondernemer/winkel
✓ Bij levering van nieuw > oude retour

DIVERSE
SHOWROOMBEDDEN

& -MATRASSEN
30-50% KORTING

Assen • Borgstee 12 (tegenover Tuinland) • T 0592 37 55 70 |  www.bosmabeddenassen.nl

Nieuw bij Bosma Bedden!

van €1.049,-
voor €787,-

van €1.699,-
voor €1.274,-

van €1.399,-
voor €1.049,-

Cool Motion
Hybrid 7 Premium
Hybrid 8 Premium

Cool Motion 3
Cool Motion 4

Cool Motion
Hybrid 5
Hybrid 6

25%
KORTING
OP MATRASSEN

EN KUSSENS

4 Jaargetijden Dekbedden

bij Bosma Bedden

140x220 258,- NU €219,-
200x220  489,- NU €379,-
240x220 529,- NU €409,-

DONS 90%*

90% witte gans, blokstiksel,
katoenen tijk, wasbaar

140x220 129,- NU €129,-
200x220  219,- NU €169,-
240x220 279,- NU €219,-

SYNTHETISCH*

Zachte synthetische vulling,
tijk wasbaar >95o

* Ook in andere maten leverbaar * Ook in andere maten leverbaar

ASSEN

LAATSTE KANS
UITVERKOOP 

OTAK MEUBELS!

MEGAKORTING
OP DE LAATSTE 

ITEMS! 
De laatste items mogen voor weinig weg. OP=OP
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