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Nieuw echografie bij Fysio
Kom en beleef ons Boerenerf! de Tolgaarde
Boeren zondagsmarkt bij Hoeve Ravenstein

BAARN – Op zondag 1 mei vindt de eerste

boerenschepijs. Alles wordt vers bereid met

LEUSDEN - Sinds een jaar zijn Willemijn

Boeren zondagsmarkt van het jaar weer

producten uit de streek, de moestuin en Boer-

Snapper en Paul Koekoek van Fysio de

plaats op het erf van Hoeve Ravenstein.

derijwinkel van Hoeve Ravenstein. Heb je een

Tolgaarde zich aan het specialiseren in

Bezoekers kunnen volop proeven en

voedselallergie? Geen probleem, er is veel dag-

echografie. De meesten kennen de tech-

genieten van het assortiment in en rondom

vers lekkers verkrijgbaar vrij van gluten, lactose,

niek voor het maken van de zwanger-

onze Boerderijwinkel.

koemelk, geraffineerde suiker, noten, etc.

schapsecho bij de verloskundige.

Voor de kinderen

Hoe werkt het?

Op ons boerenerf zijn verschillende educa-

Echografie maakt gebruik van geluidsgolven.

tieve kinderactiviteiten. In de Hooitas kunnen

Deze geluidsgolven worden via een zoge-

kinderen tegen een kleine betaling de Boerderij

naamde transducer het lichaam ingestuurd en

speurtocht doen en een echt boerenhulpje wor-

worden door de verschillende weefseltypes

den. In de moestuin maken ze kennis met vele

teruggekaatst. De teruggekaatste signalen

soorten groente, kruiden, bloemen en hoe deze

worden uiteindelijk omgezet in beeld. Dit beeld

groeien en bloeien. De runderen zijn in de dier-

kan direct beoordeeld worden, maar kan ook

vriendelijke potstal en op de landerijen rondom

worden opgeslagen voor latere beoordeling

het erf te zien. Maar er zijn ook vele andere

of voor evaluatiedoeleinden gedurende de

Houd je van gezond eten, lokale producten en

dieren te vinden op ons erf. Heb jij onze ezel

therapie.

gezelligheid? Dan is dit evenement een echte

Charlotte al ontmoet?

Echo spreekuur
Voordelen

Op het echospreekuur bent u van harte welkom.

marktkramen met duurzame, glutenvrije- en

Praktische info

Door middel van echografie kunnen wij direct

Tijdens het spreekuur inventariseren wij uw

streekproducten. Denk bijvoorbeeld aan vlees,

De boerenmarkt vindt plaats op de eerste zon-

objectieve informatie over de aandoening en

klacht middels een gesprek, onderzoek en

kazen, brood en verzorgingsproducten. Je

dag van de maand. De eerstvolgende markt

de exacte locatie van de klachten geven. Dit

de echobeelden. Meestal kunnen wij daarna

komt van alles te weten over de herkomst en

is zondag 1 mei van 10.00 tot 17.00 uur en is

kunnen wij uitstekend inzetten als onderdeel

een advies geven over de te nemen vervolg-

natuurlijk mag je alles proeven. De eerstvolgen-

een uitje voor zowel kinderen als volwassenen.

en ondersteuning van het diagnostisch pro-

stappen. De kosten worden meestal vanuit

de zondagsmarkt vindt plaats op zondag 1 mei!

Hoeve Ravenstein is gelegen vlakbij Kasteel

ces. Hierdoor kunnen wij ook beter de therapie

de aanvullende verzekering vergoed via de

Een heuse aanrader.

Groeneveld in Baarn, eenvoudig te bereiken

afstemmen op de gevonden aandoening.

fysiovergoeding.

aanrader! Op de boerenmarkt vind je diverse

vanuit Amersfoort, Hilversum, Amsterdam en
Kopje koffie met gebak

Utrecht. Je bereikt onze hoeve per fiets, auto

Echografie is geheel onschadelijk voor de ge-

Fysio de Tolgaarde

Natuurlijk is de Boerderijwinkel (of liever ge-

of openbaar vervoer. Parkeren kan bij Hoeve

zondheid. Het is een snel en pijnloos onderzoek

Tolplaats 11

zegd: duurzame supermarkt) ook open. Het

Ravenstein en de entree is gratis!

en kan zo vaak als nodig worden uitgevoerd.

3831 JR Leusden

Echografie kan in tegenstelling tot röntgen of

033-494 79 63

eens open. Hier geniet je van heerlijke kof-

Voor meer informatie zie

MRI ook worden toegepast tijdens het uitvoeren

info@fysio-tolgaarde.nl

fie met zelf gebakken koek, ook is er heerlijk

www.hoeveravenstein.nl.

van een beweging.

www.fysio-tolgaarde.nl

Boerderijcafé en het Boerderijterras zijn even-

Speciale bierbeklimming
Onze Lieve Vrouwetoren
AMERSFOORT - Vrijdagmiddag 22 april
is er weer een speciale torenbeklimming op de Onze Lieve Vrouwetoren, de
trots van Amersfoort. Behalve de mooie
verhalen van de gids, krijg je op de
houtzolder ook een spectaculaire videoprojectie te zien.
Na afloop brengt de gids je naar Bierbrouwerij “De drie Ringen”. Hier krijg je een rondleiding plus een proeverij van de lekkerste
Amersfoortse biertjes! Elke vrijdag van 12.30
tot 15.00 uur. Reserveren is noodzakelijk, via
www.vvvamersfoort.nl.

• Lekkage snelservice
• Inspectie van daken
• 15 jaar schriftelijke garantie
op materiaal en verwerking

Specialist in: Kunststof dakbedekking
Shingles - Lood & zinkwerken
Dé SKI-dak specialist van Leusden
AANLEG • ONDERHOUD • RENOVATIE • DAKISOLATIE
Voor bedrijf en particulier.
Bel voor vrijblijvend advies en offerte, ook na 18.00 uur.
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All-round Fish
All-round Fish de meest uitgebreide
vijverspeciaalzaak van midden Nederland.

Ook het juiste adres
voor aanleg
en onderhoud
van uw (zwem)vijver
Oosterdorpsstraat 110, Hoevelaken
Tel.: 033 - 253 68 18 • www.all-roundﬁsh.nl

