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Open Dagen 
logeerhuis

Kom kennismaken met 
ons en de locatie op vrij-
dag 5 oktober (14-16uur) 
of zaterdag 6 oktober (10-
12uur) a.s., Prof. Brink-
horstlaan 10 (gebouw 
102+104) op het terrein 
van Berg en Bosch).

Het logeerhuis is prach-
tig gelegen midden in het 
groen, vanaf het eerste 
moment ervaar je hier rust 
en een vakantiegevoel. De 
afgelopen 2 maanden is er 
hard gewerkt om het logeer-
huis voor gebruik gereed te 
maken.

Gerdine Timmerman: “Vanaf 
1 oktober kunt u bij ons deel-
nemen aan de activiteiten 
op de ontmoetingsgroep en 
indien de thuissituatie daar-
om vraagt, blijven logeren.”
Op 5 of 6 oktober kunt u zelf 
ervaren wat deze locatie al-
lemaal te bieden heeft. Wij 
zijn aanwezig om uw vra-
gen te beantwoorden ten 
aanzien van deelname op 
de ontmoetingsgroep en 
de logeerfaciliteiten. Vooral 
die combinatie maakt dat 
de deelnemer met dementie 
zich al thuis voelt en bekend 
is met de locatie en bege-

leiders, logeren zal dan een 
kleine stap zijn. Ook voor de 
mantelzorger moet het een 
geruststelling zijn, zijn of 
haar partner bij ons te laten 
logeren omdat men al be-
kend is met onze ondersteu-
ning en begeleiding.

Mocht 5 of 6 oktober niet in 
uw agenda passen, u bent 
vanzelfsprekend welkom 
op een andere datum. Een 
afspraak maken kan met 
Gerdine Timmerman 06-
18727181 of via de mail: 
ontmoetingshuisdebilt@
kingarthurgroep.nl

Mesologie behandelt begrepen en onbegrepen klachten en aandoeningen, zoekt
naar de disfunctie en pakt deze aan. Mesologie gaat ervan uit dat ieder mens uniek
is en dat klachten en symptomen zich op verschillende manieren kunnen uiten.

Om het zelfherstellend vermogen van je lichaam
te ondersteunen krijg je een persoonlijk 
gezondheidsadvies dat kan bestaan uit:
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Heb je ieder jaar last van een winterdip?
Heb je (vooral als het koud is) pijnlijke gewrichten?
Ben je vaak verkouden in de winter?

• leefstijl- en voedingsadvies
• supplementen in de vorm van vitamines,
 mineralen, homeopathie en/of kruiden

VERHAEG TANDARTSEN
TOLAKKERWEG 157A 
3738 JL MAARTENSDIJK 

0346-213 450 
VERHAEGTANDARTSEN.NL

WIJ ZIJN GEOPEND VAN 
7:30 TOT 20:00 UUR

‘Met een lach, 
             voor een lach’

Wordt u ook patiënt bij ons? 
We zien u graag in onze praktijk, u kunt zich gemakkelijk 

inschrijven op: WWW.VERHAEGTANDARTSEN.NL 

Marloes Cornelius
TANDARTS

Marieke Hartman
TANDARTS

Danielle Verhaeg
TANDARTS

Lotte Strijbos
TANDARTS

sinds 1 januari 2017

1.400 
nieuwe patiënten!

Wegens overweldigend succes, 
tot eind oktober voor iedere 

nieuwe cliënt een leuke attentie

Samen op goede voet · Pedicure · Brenda van Dijk
Bovenkruier 62 Maartensdijk · brendalotta@icloud.com · 06 47596592

Ook de mogelijkheid om
thuis behandeld te worden


