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Weet hoe ouw lichaam werkt
“Ik heb jarenlang geworsteld met diverse kwalen.
Marianne wist verbanden tussen die kwalen te leggen en het heel
helder aan mĳ te verklaren. Eindelĳk vallen alle
puzzelstukjes op hun plek!”

Voor wie aangenaam en onbezorgd
in zĳn eigen leefomgeving wil blĳven
wonen!

il jĳ meer energie en minder stress? il jĳ weer beter
slapen, eindelĳk cht blĳvend die e tra kilo s kwĳt of
uitleg over een diagnose k help jou graag

Als u ouder wordt gaan dingen soms
niet zo eenvoudig. Een beetje hulp is
dan welkom.

Saar aan Huis is een klantgerichte, particuliere
organisatie die passende hulp biedt aan ouderen die
ondersteuning nodig hebben om comfortabel en
verantwoord thuis te kunnen blĳven wonen.

e kunt bĳ mĳ terecht voor:

Saar aan Huis heeft vestigingen in heel Nederland. Onze Saars kunt u
inschakelen om uw leven thuis te vergemakkelĳken. Zĳ doen onder andere
(licht) huishoudelĳk werk, houden u gezelschap, koken, helpen met de
administratie en gaan graag met u boodschappen doen.

ndividuele begeleiding en uitleg
op het gebied van voeding, medische vraagstukken, vitaliteit en Health Aging. ĳdens een gratis
en vrĳblĳvend kennismakingsgesprek bepalen
wĳ samen waar jĳ behoefte aan hebt.

Mantelzorg

leinschalige cursus sen
eet jĳ welke rol stress, voeding, hormonen en
slaap op je vitaliteit hebben
il jĳ graag je
kennis vergroten en inzicht krĳgen in hoe je lichaam
werkt ĳdens een groepscursus leer ik je er alles over.
Meld je eigen groep ( - vrouwen) aan of kĳk in de online
agenda.
Ook voor lezingen colleges en workshops over o.a.
bovenstaande onderwerpen kun je mĳ als spreker
inhuren.
ĳk op www.mariannebleumink.nl of
bel
voor de mogelĳkheden.

“Mĳn antwoorden gaven hen inzicht in hun eigen
lichaam, waardoor zĳ meer begrip en rust kregen”
drs. arianne leumink medisch bioloog.

Onze Saars zĳn goed
opgeleid en dragen de
zorg een warm hart toe.
Zĳ hebben ruime
levenservaring en wonen
in uw nabĳe omgeving.
Zĳ ontlasten familie of
vrienden die de
mantelzorg op zich
nemen voor bĳvoorbeeld
ouderen met dementie
en Alzheimer.

Persoonlĳke
kennismaking

Samen met u kĳken we
wat uw wensen zĳn op
het gebied van zorg en
ondersteuning. U krĳgt
altĳd dezelfde Saar waarmee u een persoonlĳke
band opbouwt.

Saar aan Huis is er voor
u op elk afgesproken en
gewenst moment van de
dag. Uiteraard adviseren
wĳ bĳ het maken van de
juiste keuze, rekening
houdend met uw
speciﬁeke wensen,
interesses en situatie.

Saar aan Huis
Assen

Saar aan Huis Assen is
actief in de gemeenten
Aa en Hunze, Assen,
Midden Drenthe,
Noordenveld, Pekela en
Veendam. Maar zo nodig
steken we ook buiten
deze regio onze handen
uit de mouwen.

Heldere afspraken
Met de hulp van Saar
aan Huis maakt u
heldere afspraken over
uw wensen voor
particuliere
ondersteuning; wat er
gedaan moet worden,
op welke dagen en uren
en tegen welk tarief.
U komt niet voor een
verrassing te staan.

Telefoon:
0592-21 77 11
06-86806465
Contact:
Madeleine Meppelder
E-mail:
assen@saaraanhuis.nl
Website:
www.saaraanhuis.nl

Tuinservice Vochteloo!

Spirituele beurs
Wĳ zĳn een ong en d namische hoveniers bedrĳf gespecialiseerd in het
aanleggen en onderhouden van tuinen.

ZONDAG 5 APRIL
VAN 11 TOT 17 UUR
ENTREE GRATIS

nze diensten

Tuin aanleg

Beplanting

Grondwerk

Advies

Tuin onderhoud

Boomverzorging

GRAND CAFE LIFF
BRINK 14 ASSEN
06-83578006

WWW.MYSTICA-SPIRIT.NL

3.

Australiëweg 10, 9407 TE Assen

Veel lekkages worden veroorzaakt door
achterstallig onderhoud aan het dak. Een
overmaat aan gevallen blad, een verkeerde
aanleg van het dak of simpelweg slĳtage
kunnen voor een hoop narigheid zorgen.

Meedoen mogelijk maken
Samen willen we meer mogelijk maken voor
mensen met een kwetsbaarheid of beperking.
Voor organisaties en professionals
• Trainingen herkennen van en omgaan met mensen met (niet-zichtbare)
beperkingen.
• Advies en projectleiding bij inclusievraagstukken.
• Specialistische expertise op het gebied van (niet-zichtbare) beperkingen.
• Integrale concepten die meedoen mogelijk maken voor mensen met een
beperking op het gebied van zelfstandig leven, eigen regie, toegankelijkheid en mobiliteit, onderwijs en ontwikkelen, werk en inkomen, gezondheid en zorg, cultuur, sport en vrije tijd.

U kunt de problemen voor zĳn door regelmatig uw dak te laten
inspecteren en te onderhouden door Dakwerk Assen. Ook als er al wel iets aan de hand is,
dan is dit de vakkundige dakdekkersbedrĳf de aangewezen partĳ
Dakwerk Assen is V A gecertiﬁceerd, werkt alleen met gediplomeerde dakdekkers en is
een erkend leerbedrĳf. Het heeft zich gespecialiseerd in kunststof, PDM, bitumineuze
dakbedekkingen en zinkwerk. Dakwerk Assen gebruikt uitsluitend materialen van
A-kwaliteit, zodat u zeker weet dat uw dak zeer lang mee gaat. Voor dakreparaties na
lekkage of stormschade bent u aan het juiste adres bĳ Dakwerk Assen, maar ook voor
nieuwbouw daken, dakonderhoud en spoedreparaties kunt u altĳd contact opnemen.

Voor inwoners
• Een onafhankelijk persoon die meedenkt, de weg wijst en mee kan
gaan naar gesprekken bij alle vragen op het gebied van zorg, wonen,
welzijn, onderwijs, werk of bijvoorbeeld inkomen. Deze onafhankelijke
cliëntondersteuning is gratis en voor iedereen.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.MEEDRENTHE.NL
OF NEEM CONTACT OP VIA 0592 30 39 99.

Dit is Midden
-Drenthe!
Dit is Midden
-Drenthe!
meedoen
mogelijk maken
Dit is Midden -Drenthe!

info@dakwerkassen.nl

Spoedreparatie?
Bel direct: 0592-342349
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Voor meer informatie of een gratis
offerte, zie: www.dakwerkassen.nl
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Wij zijn onder andere in te zetten voor:
• Systeem & Netwerk Beheer
• Computer reparatie op locatie
• Hulp op afstand
• Advies op maat voor uw IT omgeving
• APK Computer en laptop
• Verkoop nieuwe of refurbished
computers en laptops
• Verkoop printers en alle computer
gerelateerde onderdelen
• Anti-virus
Wij zijn onder andere in te zetten voor:
• Systeem & Netwerk Beheer • Windows
• Computer reparatie op locatie • Office

d
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•

Hulp op afstand
Advies op maat voor uw IT omgeving
APK Computer en laptop
Verkoop nieuwe of refurbished
computers en laptops
• Verkoop printers en alle computer
gerelateerde onderdelen
• Anti-virus
• Windows
• Office
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CASINO BEILEN
IEDERE DAG
23 UUR GEOPEND
WAARDEBON T.W.V.

knip uit
en neem
mee

speeltegoed

Domoweg 3
BEILEN
A28 Afslag 30

LEVER DEZE VOUCHER IN BIJ WINCASINO BEILEN

speel bewust

€

leeftijd 18+

Nieuwehuizen 10A, 9401JT Assen - Telefoon: 0592-820383
e-mail: info@kandqassen.nl - web: www.kingsandqueensassen.nl - facebook: kandqassen

Het leukste real life-spel
van dit moment!
www.prisonisland.nl/assen

Prison Island is een real life game. Het speelt zich af in een gevangeniscomplex, waar je als team codes kraakt, raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Soms moet je slim zijn, soms sterk en soms wordt er een
beroep gedaan op je reactievermogen en behendigheid. Bedenk wel, er
is maar één manier om tot het beste resultaat te komen: SAMEN.

Escape From Pirates bay

In de Escaperoom Assen beleven jullie een
spannend avontuur. Jullie zijn met zijn allen op
het piraten eiland Pirates Bay gevangen genomen en moeten een uitweg zien te vinden
binnen een uur.
Voor meer informatie en reserveringen:
www.escapefrompiratesbay.nl

Sportsbar Kings & Queens

16 pooltafels, 1 snookertafel, 1 biljarttafel, 1
ping-pong tafel, 8 dartbanen en verschillende
games. www.kingsandqueensassen.nl
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Dagelijks vers bereide

Maaltijden

Warm of koelvers aan huis
bezorgd
Probeer nu

Proefmaaltijd warm € 6,50
Proefmaaltijd koelvers 2 voor € 9,Kijk voor meer informatie op onze website of
vraag informatie aan via e-mail of telefoon

The Nice Bites

Maaltijdservice en Catering
www.thenicebites.nl • info@thenicebites.nl
Tel: 06 391 45 762
Kings & Queens alweer 5 jaar een begrip in Assen

Kings & Queens

n maart
opende ings
ueens Assen zĳn deuren. Assen was een nieuwe pool- en
sportsbar rĳker. Voor alle sportliefhebbers kan je plaats nemen aan de bar of in het caf om alle
grote sportwedstrĳden live te volgen op groot scherm of op een van de maar liefst
televisieschermen. Voor de gasten die liever zelf een potje willen spelen is er sinds een
uitbreiding in begin
genoeg mogelĳkheid. Met
pooltafels, een biljarttafel, een
nookertafel, een tafeltennistafel en dartbanen, is er voor iedereen een mogelĳkheid voor een
competitief avondje. De echte spelletjesliefhebbers kunnen de uitdaging aangaan met scape
from Pirates a , de escape room. a de strĳd tegen de tĳd aan en probeer binnen een uur te
ontsnappen aan de bewakers van Pirates a

Prison Island

Prison sland openende zĳn deuren in juni van
en
hiermee is Assen de enige van het noorden met dit
spannende real-life game. Met een cellencomple van
cellen en in elke cel een andere opdracht, is dit zeer geschikt
voor alle groepen die een uitdaging niet uit de weg gaan. ĳ de opdrachten wordt je getest
op behendigheid, f sieke kracht, maar ook tactiek. De groep die de meeste opdrachten zo
goed mogelĳk weet te volbrengen en de meeste punten binnen weet te halen, wint het spel.
ies zelf welke spellen bĳ jou passen en probeer daar jouw punten op de scoren. igt een
opdracht jullie niet
a dan gewoon door naar de volgende cel en de volgende opdracht. Doordat je zelf kan kiezen welke
opdrachten geschikt zĳn voor jou is het geschikt voor iedereen in de leeftĳd van tot aan
jaar. roepen van tot aan
personen kunnen deelnemen aan het spel, dus dat maakt dit het perfecte teamuitje, bedrĳfsuitje of bĳvoorbeeld kinderfeestje.
Sluit de avond of middag perfect af met een lekkere borrel en een borrelhapje in het caf gedeelte waar je nog met iedereen
kan napraten over de activiteit en ben je dan nog niet uitgespeeld Pak dan een de vele gezelschapsspellen uit onze
spelletjeskast. ortom biedt de ings
ueens voor iedereen wat aan, of je nu een actieve middag wilt of gewoon rustig een
avond je in het caf wilt genieten van een cocktail of een speciaalbiertje, dan ben je hier aan het goede adres

Kings & Queens, Nieuwe huizen 10A te Assen
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GEZINSHUUS ZAODLAND

e geven kinderen de ruimte om (weer) echt kind te zĳn
ezinshuizen zĳn steeds meer in opkomst maar wat is een
gezinshuis eigenlĳk en wie wonen er Wat bezielt iemand om
gezinshuisouder te worden en zich
in te zetten voor kinderen die
niet van henzelf zĳn n dit artikel wil ik e graag antwoorden geven op
deze vragen omdat we geloven dat gezinshuizen een waardevolle
aanvulling zĳn voor onze maatschappĳ en omdat we het belangrĳk
vinden dat onze kinderen gezien worden.

ezinshuus aodland
Op juni
zĳn mĳn man en ik een gezinshuis gestart in de wĳk
loosterveen in Assen. Sinds twee jaar zĳn we gevestigd in een
voormalige
in Anreep. n ons huis hebben we plek voor zes
gezinshuiskinderen in de leeftĳd van
jaar. Daarnaast bieden we
ook twee crisisplekken waar kinderen tĳdelĳk kunnen verblĳven als het
thuis even niet meer gaat.
De gezinshuiskinderen die bĳ ons wonen, hebben allemaal te maken
met dusdanig moeilĳke problemen en uitdagingen in hun leven dat het
mede daardoor niet (meer) mogelĳk is dat zĳ opgroeien bĳ hun eigen
ouders. Zĳ hebben een veilige woonplek nodig waar ze weer, of voor
het eerst, kind kunnen zĳn, dit is wat wĳ hen willen bieden. e vinden de
ouder-kind band wel erg belangrĳk en werken daarom zoveel mogelĳk
samen met de biologische ouders van de kinderen.
ĳ hebben bewust gekozen voor de naam Zaodland (zaailand.) en
heel praktische reden hiervoor is dat we midden tussen de landerĳen wonen.
Maar voor ons heeft het
ook een andere betekenis,
nl. dat wĳ mogen zaaien in
kinderen om ze te helpen
opgroeien tot gezonde en
evenwichtige volwassenen
die weten wie ze zĳn en
wat ze wel en niet kunnen.
oto

il van ekeren

ezinshuisouders
e horen regelmatig van mensen om ons heen dat ze het werk dat we
doen erg bĳzonder vinden en dat het vast heel zwaar moet zĳn omdat we
dag en nacht voor deze kinderen zorgen.
Voor ons is het ons leven geworden.
Vanuit onze passie willen we juist iets voor deze kinderen betekenen en er
voor ze zĳn. n het is zeker niet altĳd even gemakkelĳk. Vooral in de eerste
jaren als gezinshuisouders moesten we nog zoveel dingen leren over het
gedrag van kinderen en hoe we daar wel en vooral ook niet op moesten reageren. Het is zo helpend wanneer je het gedrag van kinderen kunt lezen .
ant als we begrĳpen wat ze zeggen door hun gedrag kunnen we het ook
voor hen ondertitelen zodat het kind zichzelf ook beter gaat begrĳpen en
hĳ of zĳ er zelf woorden aan leert geven.
e zĳn zeker ook aangelopen tegen onbegrip in onze maatschappĳ.
Mensen vonden bĳvoorbeeld dat een gezinshuis niet in een wĳk thuishoort
maar ergens achteraf of op een industrieterrein.
ĳ geloven juist dat we de steun van de mensen om ons heen nodig hebben, omdat zowel wĳzelf als onze kinderen een waardevol onderdeel van
onze maatschappĳ zĳn.

Een dag in ons gezinshuis
De jongeren die bĳ ons wonen gaan elke dag naar school of naar hun werk.
Omdat zĳ elk hun eigen rugzak hebben is dit voor hen niet altĳd eenvoudig
of vanzelfsprekend. Het is wel ontzettend belangrĳk voor hun welzĳn en gevoel van eigenwaarde. Daarnaast volgen de meeste kinderen therapie bĳ
Accare (instelling voor specialistische jeugdhulpverlening) om hun trauma s
te verwerken en de uitdagingen waar ze dagelĳks voor staan aan te gaan.
e doen al die dingen die ook in gewone gezinnen gedaan worden, zoals
samen eten en boodschappen doen. e gaan elk jaar met z n allen kamperen, wat de meeste kinderen erg leuk vinden. Zo leren ze op een heel
natuurlĳke manier omgaan met elkaar en met mensen om hen heen. Voor
ons is het een voorrecht om ons steentje bĳ te mogen dragen aan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van deze jongeren
e hopen dit werk
nog heel lang te mogen doen

Eva van Putten

Oorzaak en gevolg
Oorzaken van het ontstaan van vastgezette spierspanning (body
stress) zijn o.a.: overbelasting na een ongeluk, blessure, zwaar
werk, werkstress, problemen bij geboorte, en mentale- of
chemische overbelasting.
De gevolgen zijn divers, o.a.:

Body Stress Release gezondheidstechniek is mild
Stramheid
Onrust
en effectief
Hoofd-nek-rugpijn
Spijsverteringsklachten
BSR is ontwikkeld n.a.v. een ongeluk van de 5-jarige Ewald
Menstruatieklachten
Groeipijn
Meggersee. Het gevolg daarvan was: altijd pijn, stramme
Kramp
Hernia
spieren, een kromgegroeide rug en soms verlammingsverSlaapproblemen
Vermoeidheid
schijnselen. Hij leek op 20-jarige leeftijd wel een oude man!
De BSR techniek is later, na een een lange zoektocht naar hulp, BSR techniek zorgt dat deze spanning weer loslaat (release) en
door hem en zijn vrouw Gail ontwikkeld en blijkt werkzaam en
zo kan herstel plaatsvinden.
nuchter: Ewald herstelde volledig.
Ervaren BSR behandelaar als eerste
in Assen
Trienke Wiersma leed vele jaren
hoofdpijn en is er dankzij Body Stress
Release vanaf gekomen. ‘Ik had
zoveel geprobeerd om beter te
worden maar dat lukte niet. Met BSR
wel en dat was mijn motivatie om later zelf behandelaar te
worden.’ ‘Al kan het een tijdje duren zoals bij mij,’ voegt zij er
lachend aan toe. ‘Logisch, omdat het vastzetten van spierspanning vaak al jaren gaande is voordat er klachten ontstaan,
en dus is het vanzelfsprekend dat een lichaam ook tijd nodig
heeft om dat weer los te kunnen laten. Het is een proces van
herstellen en ik ben blij dat te hebben doorgezet.’
In 2005 heeft Trienke alles achtergelaten voor de BSR opleiding
in Zuid-Afrika. ‘Dat was zeer de moeite waard! Ik had mijn leven
weer terug en genoeg energie om zelf de opleiding te kunnen
volgen. Zo kon ik op mijn beurt anderen van dienst zijn!’
Trienke runt al vanaf 2005 haar praktijk en sinds kort is zij als
eerste behandelaar gevestigd in Assen. De hoofdstad heeft
daarmee een zeer ervaren behandelaar gekregen!
Je weet pas wat BSR doet, als je het hebt ervaren!

Hoe gaat het toe?
De behandelingen worden standaard opgestart met 3 keer
binnen elf dagen en wordt over de kleding heen gegeven, ook
schoenen blijven aan. De tussentijd voor vervolg behandelingen
wordt per keer vastgesteld. De BSR techniek wordt handmatig
uitgevoerd op een comfortabele, kantelbare behandelbank. ‘Helpt BSR altijd?’
‘In 75-80% van de gevallen zijn mensen
er heel blij mee! Maar het is wel een
kwestie van je lichaam de tijd geven om
de spanning weer los te laten. Die is niet
in drie dagen ontstaan en kan ook niet in
drie keer verdwijnen. Wel kun je al snel
verbeteringen merken!’
Trienke vertelt enthousiast over haar vele ervaringen in dit bijzondere vak. ‘Het lijkt weleens op toveren maar het is gewoon
het grote aangeboren vermogen tot herstellen,’ zegt zij, ‘en dat
zal me nooit gaan vervelen.’
BSR is geschikt voor iedere leeftijd, van 0-100 jaar. Kijk op
onderstaande website ook eens naar de informatieve filmpjes.
Onder ‘Praktijkgegevens’ kunt u, voordat u een afspraak maakt,
ook even zien of uw zorgverzekeraar een tegemoetkoming geeft
als dat voor u nodig is.

Praktijkadres in het FWPA gebouw: Overcingellaan 17 9401L A Assen. Welkom! Lees alles op: www.bsr-assen.nl Tel: 06 42952508
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SLIM ENERGIE BESPAREN?
PAK DE KRUIPRUIMTE
AAN MET TONZON
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de
basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning.
De vloer wordt droger en warmer dan bij alle andere soorten vloerisolatie. Allergie en ademhalings- en reumaklachten verminderen of
verdwijnen. Tegelijkertijd stookt u ook minder, waardoor uw cv-ketel
langer meegaat. En u bespaart zo meer energie: 15 tot 25 procent bij
woningen met radiatorverwarming, en bij vloerverwarming kan dit
oplopen tot wel meer dan 40 procent.
De vloer straalt veel warmte uit naar de kruipruimte, zelfs als hij al is
geïsoleerd met pur, minerale wol of EPS/piepschuim. Bij vloerverwarming
is dat zelfs extreem het geval. Het TONZON Thermoskussen isoleert als
een thermosfles. Het is gemaakt met een unieke stralingblokkerende folie
en brengt de warmtestraling trapsgewijs terug tot vrijwel nul. Ook warmteverlies door geleiding wordt effectief bestreden, door lucht op slimme
wijze in meerdere lagen op te sluiten. Zo wordt uw vloer zelfs warmer dan
de lucht erboven. U ziet dit in deze warmtebeelden van een betonnen
vloer, voor en na het aanbrengen van de Thermoskussens.

Met minimaal materiaalgebruik zijn de transportkosten gering.
De materialen zijn opvouwbaar tot compacte pakketten, die door elk
kruipluik passen en gemakkelijk en zonder overlast onder de vloer kunnen
worden aangebracht. Ze zijn sterk en flexibel: als u ooit toegang moet
Vanuit de bodem verdampt vocht en komt radongas vrij. Door onderdruk
wordt deze vochtige lucht constant uit de kruipruimte de woning ingezogen. Dit vocht verergert vochtproblemen en moet door ventilatie worden
afgevoerd, wat weer energie kost en niet altijd goed lukt.
De TONZON Bodemfolie stopt dit vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen schoon en droog zodat schimmel
en huisstofmijt geen kans meer hebben.

hebben tot de vloer of de bodem kunt u ze losmaken en ongeschonden
weer terugplaatsen. De materialen zijn niet giftig en hebben vanwege de
minimale ecologische voetafdruk het DUBOkeur van het nibe-instituut.
De belangrijkste voordelen van deze dubbele aanpak
op een rijtje:
•

Beter wooncomfort door warme en droge vloer

•

Geen vochtproblemen meer = gezondere woning

•

Lagere woonlasten door besparing op stookkosten

•

Langere levensduur van uw cv-ketel

•

Hoog rendement op uw spaargeld

•

Minder CO2-uitstoot door forse energiebesparing

•

Minimale milieubelasting en ecologische voetafdruk

•

Meest klimaateffectieve oplossing

TONZON Vloerisolatie: al bijna 40 jaar het beste
resultaat met de modernste technieken.
Vraag nu een offerte aan!

WWW.TONZON.NL
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Met al deze verbeteringen (samen met andere maatregelen zoals
isolatieglas en dynamisch waterzijdig inregelen van de cv) kan de
ketelwatertemperatuur een stuk omlaag: van 70-90 naar 40-55 graden.
Er is dan minder luchtstroming en dat voelt behaaglijk aan. U verhoogt
dus uw comfort, maar tegelijk doet uw cv-ketel het nog kalmer aan en
zo verlengt u zijn levensduur nog verder.
Stop onnodige warmtelekken!
Stel zelf uw cv-optimaliseringspakket samen met TONZON ketelfolie,
bandagefolie en radiatorfolie.
Radiatorfolie
Radiatoren stralen ook naar achteren warmte uit, waarmee ze de buitenmuren onnodig verwarmen. TONZON Radiatorfolie blokkeert deze straling
en doet zijn werk onzichtbaar achterop de radiator (dus niet op de muur).
Bandagefolie
Verwarmingsleidingen met buisisolatie stralen nog steeds warmte uit.
TONZON Bandagefolie stopt dit warmtelek. Het water komt nu heter aan.
De folie is eenvoudig zelf aan te brengen.
Ketelfolie
De cv-ketel warmt niet alleen het water op maar ook de stookruimte.
Dat laatste is vaak niet nuttig. TONZON Ketelfolie stopt opwarming
van de stookruimte en houdt de warmte in de ketel.
Badisolatie
Isoleer uw bad als een thermosfles. Dat bespaart bij het vullen al 30
procent energie en het water blijft veel langer warm. Bijvullen is dan

Spaar uw cv-ketel
Met alle maatregelen voor klimaatactie en energietransitie in het

niet meer nodig en dat bespaart kostbaar drinkwater en gas.

vooruitzicht, vraagt u zich wellicht af wat u moet doen als uw cv-ketel
het zou begeven. Er is veel onzekerheid over de alternatieven, en u
moet u ook rekening houden met collectieve warmtevoorzieningen die
uw gemeente nu optuigt. Technieken wordt in rap tempo ontwikkeld en
verbeterd. Al met al is het fijn als u de keuze van uw nieuwe energiebron
even kunt uitstellen. Dat kan.

De basis voor een comfortabele, gezonde en
energiezuinige woning.
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de basis
voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Het stookseizoen voor uw cv-ketel wordt korter en hij hoeft ook minder hard te
werken. Uw ketel gaat dus langer mee. Maar u kunt nog betere resultaten
behalen. Met het TONZON cv-optimaliseringspakket komt meer warmte
aan op de eindbestemming: de ketelfolie houdt de warmte in de ketel, de
bandagefolie blokkeert warmtestraling vanuit geïsoleerde leidingen en de
radiatorfolie verhindert onzichtbaar dat warmte weglekt door de buitenmuur. Op al deze wijzen bespaart u gas en helpt u de levensduur van uw
cv-ketel te verlengen.
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Al ruim 30 jaar is Ria Ferment werkzaam als psychomotorisch
ontspanningstherapeut. e cursussen en therapie n die ze verzorgt zĳn
met name gebaseerd op rek-, strek-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Alsmede souplesse-opbouw en handhaving. Dit gebeurt onder
�
andere door middel van previ-yoga: een vorm van yoga die is ontwikkeld vanuit de gezondheidszorg en uitgaat van natuurlĳke beweging.

T

Lichaamseigen bewegingen
Door wekelĳks te oefenen in datgene wat gaat en niet wat moet, bent u
op een aangename wĳze bezig met het soepel houden van uw
lichaam. ĳ previ- oga wordt, in tegensteling tot reguliere oga, niet met
lichaamsvreemde maar juist met lichaamseigen bewegingen gewerkt. De
effecten van de oefeningen zĳn van gunstige invloed bĳ o.a.
een goede doorbloeding van de huid, overgangsklachten, na
operatieve ingrepen, Parkinson en bĳ beginnende Dementie
en Altzheimer.
-\"
Niets forceren
Om deel te nemen aan een cursus hoeft uw lichaam niet in
topconditie te zĳn. Ook wanneer u kampt met stĳve of stramme spieren, al lange tĳd niet aan beweging heeft gedaan of
een heup- of knieprothese heeft, kunt u deelnemen aan de
cursus. U hoeft geen bewegingen te forceren, want het is geen
wedstrĳd. Voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftĳden is de cursus geschikt. Vanuit haar bedrĳf Zorg Voor Uw elzĳn , geeft ia deze
cursussen in de plaatsen Assen, esterbork, rolloo, Hoogeveen en
mmen. evens is ia zangeres en funerair spreker zingt spreekt zĳ bĳ
uitvaarten en bĳeenkomsten. Mede verzorging van stervensbegeleiding
en rouwverwerking.

Ook individuele begeleiding is mogelĳk. Daarnaast zĳn er mogelĳkheden voor bedrĳfscursussen. ia organiseert zogenaamde ela vents
voor bedrĳven. en compleet concept bestaande uit lessessies, een buffet en live muziek. Vraag gerust eens naar de vele mogelĳkheden door te
bellen voor een vrĳblĳvend advies.

org oor w Welzĳn
T. 0593-331318 / 06-53582168
E. ria.ferment@planet.nl
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PREVI-YOGA
Vanuit de gezondheidszorg wekelijks oefenen in:
Bewegen (rek-en strekoefeningen)
Goed ademen - concentreren - ontspannen
Souplesse-opbouw en handhaving

T
�
�

“Deze aspecten zijn van gunstige invloed bij o. a. een
goede doorbloeding van de huid - overgangsklachten en
na borstkanker”.
Tevens indiviuele begeleiding. Mede cursussen voor
gehandicapten o. a. blinden en slechtzienden alsook
bedrijscursussen en/of Relax Events.
Stervensbegeleiding en rouwverwerking Zangeres Ria
Ferment zingt en/of spreekt bij uitvaarten,
herdenkingen en bijeenkomsten.
Maandagavond:

Assen

Dinsdagmiddag:

Grolloo

Dinsdagmiddag:

Westerbork 13.30 uur

Donderdagmiddag: Hoogeveen
Emmen
Vrijdagmiddag:

15.30 uur

Docent: Ria Ferment

Informatie en aanmelding: 0593-331318 of 06 53582168
E. ria.ferment@planet.nl

-\"
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* Waar u ook verzekerd bent, u heeft de vrije keuze om uw eigen
uitvaartbegeleider te kiezen. Wij staan 24/7 voor u klaar
* Uitvaartwensen bespreken * Speciale aandacht voor de kinderen
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Persoonlijk en respectvol afscheid
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titititititi nemen van een dierbare is een tijd van emotie, rouw en onmacht.
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Het overkomt ons allemaal. Vroeg of laat krijgen we te maken dat we
titititititititititi
afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar is. Pijn, verdriet,

verwarring misschien, terwijl er zoveel geregeld moet worden rondom het

Btititititititititi Otitititititititititititi tititititititi
overlijden.
titi tititititi titititi titi titi titititititititititititi

“Ieder mens is uniek en hierdoor is ook iedere uitvaart uniek”.

www.bouwkundigontwerpbureau.nl

titi titititi tititi ti tititi ti titititititititititi
tititi titi tititititititi
Om titititititititititititi
het volgendetitititititititititititititititititititi
seizoen zonder problemen aan de slag te kunnen en extra
titi tititi
titititititititi
slijtage
te
voorkomen,
adviseren
een onderhoudsbeurt
te latenen
uitvoeren.
Om hettititi
volgende
seizoen
zonderwe
problemen
aan de slag te kunnen
extra
titititititititi
tititititi tititi
tititititttttititi
titiutitititititi
Zo
kunt te
u komend
seizoen
weer met
een
goed
gevoel met uwtemachine
aan de slag.
slijtage
voorkomen,
adviseren
we
u
een
onderhoudsbeurt
laten
uitvoeren.
titi tititi tititi tititititititititi titititi ti titititititi
Zo kunt u komend seizoen weer met een goed gevoel met uw machine aan de slag.
titititititititititi

Met aandacht, zorg en rust ondersteun ik u bij
het nemen van het afscheid en het vormgeven
van de uitvaart. Passend bij uw achtergrond,
levensbeschouwing en met respect voor uw
gevoelens en herinneringen. We zoeken samen
naar mogelijkheden om een eigen invulling te
geven aan de uitvaart van uw dierbare.
Een persoonlijk afscheid dat recht doet aan wie
iemand is geweest en wat diegene heeft betekend.

Winkel/werkplaats: Gemeenteweg 180 Staphorst Tel. 0522 - 461405 werkplaats@hofstede bos en tuin.nl

06 - 50 29 18 22
Btititititititititi
Otitititititititititititi
tititititititi
Winkel/werkplaats:
Gemeenteweg
180 Staphorst Tel. 0522 - 461405 werkplaats@hofstede bos en tuin.nl
Anastasia van Achteren - van Vendeloo
titi tititititi titititi titi titi titititititititititititi
info@anastasiauitvaartbegeleiding.nl
www.anastasiauitvaartbegeleiding.nl
Pelikaanstraat 153, 9404 CL Assen

Esweg 90 Beilen 0593 54 11 91
www.bouwkundigontwerpbureau.nl
www.bouwkundigontwerpbureau.nl

Schildersbedrijf Jeroen Grit
tussentijds onderhoud. Oo unt
u bij dit schildersbedrijf voor
vele diensten terecht oals o.a.
binnen en buitenschilder er
houtrot behandelin
las etten
lasvlies en behan en.
Buitenschilderwerk
en door een va undi
schildersbedrijf
aan ebrachte
ver aa op u
o ijnen en andere evelele enten or t voor
een oede bescher in te en
eersinvloeden. e el ati onderhoud arandeert een lan e
levensduur van u buiten evel.
et alitatief oede producten
in een passende leur verhoo t
bovendien de uitstralin van u
pand.

Wilt u kwalitatief en goed schilderwerk wat jarenlang mee
gaat, dan bent u bij schildersbedrijf Jeroen Grit uit Uffelte
aan het juiste adres.
Door de jarenlange ervaring,
certificaten diplo a s en de
juiste visie betreft schilder er

levert dit
childersbedrijf uit
ffelte uitste ende schildersdiensten.
unt natuurlij een
e one schilder laten o en
aar het buitenschilder er
van childersbedrijf eroen rit
aat door aans jaar ee. e
levensduur van het schilder er
an no
orden verlen d door

childersbedrijf
eroen
rit
eeft u raa infor atie over
het eest eschi te product in
u situatie. Oo voor leuradvies
unt u ons benaderen. childersbedrijf eroen rit er t et uitebreide leurencollecties van
ereno
eerde verffabri anten.
oordat ij de
ast ter hand
ne en inspecteren ij het hout-

er rondi op houtrot. o s
is dit duidelij ichtbaar
aar
vaa oo niet. ls er houtrot
econstateerd ordt ullen ij
dit des e enst herstellen
et
on e houtrotherstel
o elij
heden odat u hout er
eer
jaren lan
ee aat.
Glasvliesbehang
lasvliesbehan oo
el scan
s in
lasve el of las eefselbehan
enoe d biedt vele
o elij heden o een ei en stijl
te cre ren. eco bineerd et
eschilderde anden ijn verrassende resultaten te berei en.
childerbedrijf eroen rit is de
behan er in de re io en an alle
t pen lasve elbehan
oeiteloos voor u ver er en. heeft de
eu e uit vele soorten patronen
en structuren.
Houtrotherstel
e laatste jaren is er veel
veranderd op het ebied van
onderhoudsschilder er .
erden vroe er o ijnen eheel
vervan en te en oordi orden
uitste ende resultaten berei t
door deelvervan in en of hout-

rotreparaties.
childersbedrijf
eroen rit heeft de certificaten
in huis o houtrot op de juiste
ij e te herstellen.
o ullen aan etaste houten
delen orden ver ijderd en vervan en door
n. deelvervanin of orden erepareerd et
een houtreparatie iddel. ij het
herstellen hiervan oet echter
et diverse factoren re enin
orden ehouden. oede va ennis de juiste ereedschappen
en professionele aterialen ijn
hierbij onontbeerlij .

Rijksweg 21
7975 RS Uffelte
E: info@jeroengrit.nl
Tel: 0521 - 35 1621
Mobiel: 06 - 839 488 79
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Dit is Midden -Drenthe!
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De start van uw droomtuin begint bij
Zwaagstra Sierbestrating in Hoogeveen!
Zwaagstra Sierbestrating is dé specialist op het gebied van
bestratingen en alle bijbehorende Tuinproducten in Noord Nederland
Als het gaat om Sierbestrating, Stapelblokken, 12V-Tuinverlichting, Grind & Split, Schaduwdoeken, Aluminium Veranda’s of Vuurtafels bent u in Hoogeveen op het juiste adres.
Met de “mooiste showtuin van het Noorden” heeft Zwaagstra Sierbestrating voor u de
tastbare catalogus van alles wat er op het gebied van bestratingen en tuinproducten
wordt aangeboden. De geheel vernieuwde showtuin met een oppervlak van maar liefst
2500 m2 (!!) biedt mogelijkheden voor elk wat wils. Om u een goede en eerlijke indruk
te geven heeft Zwaagstra Sierbestrating bijna alle producten gepresenteerd waar ze
horen: op de grond in de open lucht. U vindt er meer dan 400 soorten BetonBestra-

tingen, 100 soorten Grind&Split, 170 soorten Keramische Terrastegels en 100 soorten
Gebakken Bestratingen overzichtelijk gepresenteerd! Bij Zwaagstra vindt u de bestrating die bij uw woonomgeving en wensen past. Zwaagstra Sierbestrating gaat
de uitdaging graag aan om voor elke smaak of budget een passende aanbieding
te maken! Nieuwe trends, kwaliteiten en vele kleuren verdienen met recht de slogan

“De Wereld aan Sierbestrating”
Zwaagstra nodigt u uit om snel eens een wandeling te maken langs het grote
assorti ent. e offie staat altijd laar

Tot ziens in de MOOISTE SHOWTUIN van het Noorden!
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Bezoek onze website voor een virtuele wandeling door onze showtuin

WWW.ZWAAGSTRA.NL
13.

Easyslim.nu haalt jouw doel snel dichterbij
fvallen is voor de n een eenvoudig en haalbaar doel terwĳl de ander daar best wel wat hulp bĳ kan gebruiken.
Easyslim.nu haalt het doel voor iedereen die iets wil bereiken snel dichterbĳ.

Easyslim.nu-eigenaresse Genta Thaci is in Assen een jaar onderweg aan de Winkler Prinsstraat 7A en ziet waarom mensen
problemen ervaren met het reduceren van lichaamsgewicht.

na 3 maanden

na 3 maanden

na 10 x

na 5 x
* Resultaten ter inzage conform privacywetgeving

,,Veel mensen hebben het tegenwoordig veel te
druk en willen heel veel, terwĳl er maar heel weinig
tĳd is. Daarvoor bestaat Easyslim.nu, want met een
geringe tĳdsinvestering boeken mensen bĳ ons
snel en zichtbaar resultaat. ĳ maken gebruik van
een zeer geavanceerd apparaat, waarbĳ snel het
gewenste resultaat wordt bereikt.

Kennismakingsacti
e!
Twijfel niet langer, kom in actie en
maak vandaag nog een afspraak.

Intake incl. behandeling
van € 89,- voor € 49,-

Het resultaat wordt omarmd door mannen en
vrouwen besluit haci. ĳ ons komen zowel mannen
als vrouwen en de aantallen ontlopen elkaar
nauwelĳks. Dit betekent dat het concept aanslaat en
positief wordt ervaren. Het leuke is dat men zich na
verloop van tĳd heel anders gaat kleden en dat komt
door de toename van het zelfvertrouwen. Als dat het
geval is, heb ik mĳn doel bereikt
Het apparaat dat wordt ingezet is eenvoudig in
gebruik en dient meerdere doelen legt haci uit.
,,Het apparaat werkt met pads die op het lichaam
worden geplaatst. De pads halen door middel van
ultrasound vet uit de vetcel en dat wordt via het
l mfestelsel afgevoerd. egelĳkertĳd worden door
elektrostimulatie de spieren opgebouwd. Hierdoor
wordt ook cellulite minder n wordt een slap geworden huid weer veel strakker. Het voordeel van
goed getrainde spieren is dat mannen en vrouwen
er anders uit gaan zien en ook afslanken. en spier
die goed getraind is, heeft immers meer energie
(voeding) nodig die deze uit opgeslagen vetten
haalt.

Easyslim.nu
Winkler Prinsstraat 7A
Assen
Tel. 06-85824963
e-mail: assen@easyslim.nu
www.easyslim.nu

vestiging
Jouw Easyslim.nu

Easyslim.nu Assen • Assen@easyslim.nu
Bel 06 - 85824963 of boek online via www.easyslim.nu
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INNOBIKES: #1 FIETSENWINKEL IN ASSEN
nnobikes, d ﬁetsenwinkel van Assen heeft een groot assortiment aan ﬁetsen van alle
gangbare merken. Zoals bĳ alle producten heeft nnobikes zich vooral gericht op
kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. ovendien kunt u ook bĳ ons terecht voor al
uw ﬁetsonderhoud , ﬁetsreparaties n ﬁetsverhuur. omt u bĳ ons langs
ĳ verwelkomen u graag met een kopje kofﬁe.
E-BIKE SPECIALIST VAN ASSEN
nnobikes Assen is niet voor niets de -bike specialist van Assen en omstreken Door
de enorme keuze in elektrische ﬁetsen en de hoge mate van kennis vindt u hier altĳd
de geschikte - ike. ĳ hebben zowel nieuwe als tweedehands e-bikes van de beste
merken te koop. ilt u liever een elektrische ﬁets huren, dan kan dat ook.
LEASEN, KOPEN OF HUREN?
ent u op zoek naar een nieuwe ﬁets, -bike of scooter ĳ nnobikes in Assen bent u al sinds
op de
juiste plek. ĳ helpen u graag aan een nieuwe tweewieler, zowel nieuw als een betrouwbare occasions.
Maar ook ons ruimste assortiment aan -bikes, scooters en -scooters zullen u niet teleurstellen.
PECHHULP HAAL EN BRENG SERVICE
Onmisbaar is onze haal- en bezorgservice Niets is vervelender dan met pech langs de weg staan met uw
tweewieler. anneer u in deze situatie terecht komt wees dan gerust want NNO
S is uw helpende
hand met de haal- en brengservice.
OCCASIONS
Naast de verkoop, verhuur en lease van ﬁetsen, scooters en -bikes hebben wĳ ook een groot aanbod aan
occasions. ekĳk ons aanbod tweedehands ﬁetsen, -bikes en scooters.

INNOBIKES

Oude Molenstraat
DD Assen
info innobikes.nl
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Uw ﬁets wordt geheel schoongemaakt en voorzien van een wa laag.
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Veranda-screen . n l

DÉ FLEXIBELE AFSLUITING VAN VERANDA EN PRIEËL

Ter Apel
Tel. 0599-582286
www.veranda-screen.nl

Uit de tocht zitten onder uw veranda, kapschuur of prieël.
Zicht naar buiten, niet naar binnen.
Afsluiten tegen alle weersomstandigheden en ongenode gasten.
Het kan met de windvaste elektrisch bedienbare veranda-screen.nl

zicht naar buiten

DOEKEN
Het doek van de veranda-screen is aan beide zijden voorzien
van een rits. Het doek is geweven uit glasvezel en daarom
oersterk, vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en
vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden. Het heeft een
gewicht van ca. 525 gram per vierkante meter. Door de
enigszins open structuur van het doek blijft het zicht van binnen
naar buiten behouden, terwijl de inkijk van buiten naar binnen
overdag vrijwel nihil is. Het kleurenscala omvat meer dan 40
kleuren.

in tuinhuis

BEDIENING
- Elektrisch (Somfy) met afstandsbediening.
BREEDTE: 80cm TOT 540cm
HOOGTE: 30cm TOT 500cm
Standaard kleur omkasting:
- ral. 9001 (roomwit)
- ral. 9010 (wit)
- ral. 7016 (antraciet structuurlak)
- sparkling black structuurlak
meerprijs voor ral. kleur naar keuze

voorbeeld rits

in overkapping

GELEIDERS
De aluminium geleiders zijn over de gehele lengte voorzien van
een extra kunststof binnen-geleider voor de ﬁxatie van de rits.
Aan de bovenkant is deze kunststof geleider voorzien van een
inlooptrechter om een soepele geleiding van het doek te
waarborgen. De geleiders zijn voor op of in de dag situaties
toepasbaar.

in kapschuur

