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Massage Astrid Nieborg
Bewust Zijn Zuidlaren en Zwanger in Zuidlaren
In 2018 behandelingen vergoedt in aanvullende verzekering
De behandelingen van Massage Astrid Nieborg komen vanaf
2018 (exacte datum nog niet bekend) in aanmerking voor
vergoeding in de aanvullende verzekeringen als alternatieve of
complementaire geneeswijze. Controleer altijd zelf bij je
zorgverzekeraar, de vergoedingen kunnen behoorlijk oplopen
tot wel € 45,- per behandeling. Voor sommige mensen is het om
die reden voordelig om te kiezen voor een aanvullende
verzekering. De vergoeding geldt alleen voor therapeutische
behandelingen.
De tarieven gaan per 1 januari omhoog. Door een stijging in kosten voor noodzakelijke opleidingen, aansluiting bij
de beroepsvereniging en de nieuwe, geschiktere locatie, zie ik mij genoodzaakt in één keer een tariefverhoging
door te voeren die ook beter aansluit bij de aangeboden diensten. De tariefverhoging geldt voor nieuwe klanten
en bestaande klanten die aanvullend verzekerd zijn. Voor bestaande klanten die niet voor vergoeding in
aanmerking komen, geldt het tarief van 2017 nog geheel 2018. www.astridnieborg.nl

Bewust Zijn Zuidlaren agenda Januari – Juni 2018
Een lang gekoesterde droom gaat in vervulling met Bewust
Zijn Zuidlaren: Dé plek voor activiteiten in het kader van
bewustwording. Tijdens mijn studie Natuurgeneeskunde heb
ik ontzettend veel leuke en interessante mensen ontmoet die
zoveel kennis of belevingen te delen hebben dat ik dacht: daar
moeten meer mensen van kunnen genieten! Nieuwsgierig
geworden? Kijk snel op de agenda aan welke activiteit jij wilt
deelnemen! Of verras iemand met een leuke cadeaubon.
www.bewustzijnzuidlaren.nl

Zwanger in Zuidlaren zoekt nieuwe deelnemers voor 2018
In juli 2017 begon ik met ‘Zwanger in Zuidlaren’ dé gratis tas voor
zwangere vrouwen die georiënteerd zijn op Zuidlaren en omgeving. In de
tas zit veel leuke informatie over allerlei bedrijven en goede doelen die
zich richten op de zwangere vrouw en haar pasgeboren kindje. In zes
maanden is de tas bijna 100 keer aangevraagd en zijn er talloze
enthousiaste reacties binnen gekomen van zowel de ontvangers van, als
van de deelnemers aan de tas. Om de tas leuk en spannend te houden,
ben ik op zoek naar nieuwe deelnemers aan de tas. Er zijn nog een paar
plekken vrij. Wil je meer weten over Zwanger in Zuidlaren, wil je de tas
aanvragen of je aanmelden als deelnemer aan de tas? Neem dan een
kijkje op de website: www.zwangerinzuidlaren.nl
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