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AGENDA   
 

1 - 02 Volwassenbingo 

2 - 02 Vrij wandelen 50+ 

4 - 02 Samen eten (een week eerder opgeven) 

5 - 02 Handwerkcafé 

5 - 02 Bingo 50+ 

9 - 02 Vrij wandelen 50+ 

10 - 02 Klaverjassen 

13 - 02 Kinderdisco 

12 - 02 Soos 50+ 

16 - 02 Vrij wandelen 50+ 

19 - 02 Bingo 50+ 

20 - 02 Keezen 

21 - 02 Familiebingo 

24 - 02 klaverjassen 

26 - 02 Vrij wandelen 50+ 

26 - 02 Soos 50+ 
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VAN DE VOORZITTER, 
 
Deze week hebben we bezoek gehad van de dames en heer 
van MET. Deze mensen zijn werkzaam bij de nieuwe 
welzijnsorganisatie van Heerhugowaard. 
Hanneke Hageman, Louise Karpes, Tamara de Jong en Willem 
Zevenhuizen hebben 3 gebieden in hun pakket, waaronder ook 
de Schilderswijk. 
MET heeft geen eigen accommodatie, dus u zult ze regelmatig 
in de wijk vinden. Ze zijn makkelijk herkenbaar, want ze dragen 
lime-groene shirts. 
Het is de bedoeling dat u ze aanspreekt met uw vragen en 
opmerkingen (op het gebied van zorg en welzijn) 
U zult ze ook regelmatig in het buurthuis zien.  
Op dit moment zijn ze vooral bezig om de wijk en haar bewoners 
te leren kennen. 
Ik hoop dan ook dat ze zich in de volgende Ezelsbrug willen 
voorstellen. 
 
 
Ons projectje Samen eten , op de donderdag, wil nog niet zo 
vlotten. Heeft u geen zin om tussen de middag alleen te eten, 
meldt u dan aan bij de Ezel. Samen eten is toch altijd gezelliger. 
 
Ik hoop u allen weer in ons buurthuis te ontmoeten. 
 
Groeten van 
 
Tineke Has 
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KEEZEN 
 
 
We hebben in dit seizoen alweer vier Keez-avonden gehad en 
die werden goed bezocht, logisch, want het is altijd echt gezellig. 
Natuurlijk kan het nog beter, hoe meer mensen, hoe meer 
vreugde, is toch het gezegde? 
We spelen altijd op de derde vrijdagavond van de maand.  
We beginnen stipt om 19.45 uur. 
 
Heeft u geen partner dan graag om 19.15 uur komen, dan 
hebben wij nog de tijd om een partner (alleen voor die avond) 
voor u te regelen. Nog prettiger is het als u van tevoren even 
belt, als u mee wilt spelen, zodat wij weten hoeveel "tafels" er 
klaargezet moeten worden. Maar krijgt u ineens een spontane 
opwelling, dan kunt u zich tot half acht opgeven in het buurthuis. 
Kees en ik hopen, dat we de volgende Keez-avond veel 
"nieuwe" gezichten welkom kunnen heten. 
 
De eerstvolgende Keez-avond is op 20 Februari 
 
U kunt zich opgeven telefonisch bij:  Jenny Mans:   072-5744648 
                                                            Kees Homan: 06-29456568 
 
De entreeprijs is €2,50  per persoon. 
 
Tot ziens in De Ezel. 
 
Jenny 
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              Zomaar een berichtje van de speelzaal     
                 
               VOORLEZEN 
 
 
Voorlezen neemt in de peuterspeelzaal een belangrijke plaats 
in. Als jonge kinderen dagelijks worden voorgelezen is dat een 
goede basis voor een leven lang lezen met plezier. 
 
Uit onderzoek komt naar voren dat ouders de grootste invloed 
hebben op het leesplezier van hun kinderen. 
Vaders lezen verhoudingsgewijs het minst voor, terwijl dat een 
groot effect heeft op het leesgedrag van kinderen.  
In 2014 is de campagne Vaders Voor Lezen gestart om vaders 
meer te betrekken bij de leesopvoeding van kinderen en vaders 
en grootvaders te stimuleren meer voor te lezen. 
 
Op de speelzaal wordt met regelmaat voorgelezen en hebben 
we voorleesoma's die één keer per week een aantal boekjes 
komen voorlezen. De peuters zijn altijd enthousiast als zij 
aankomt. Verder hebben we door het schooljaar heen een 
aantal terugkomende projecten met voorlezen/boeken. 
 
Voorleesontbijt op 21, 22 en 23 januari 2015  
Tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari hadden we, voor 
het 12e jaar, een voorleesontbijt. Deze keer kwamen een vader 
en twee grootvaders voorlezen uit het Prentenboek van het jaar: 
“Boer Boris gaat naar zeel"  
 
Boekenpret  
Al sinds 2003 doen we op de speelzaal 2 x per jaar mee met dit 
project.  In samenwerking met de bibliotheek krijgen (per groep) 
alle kinderen tegelijk een prentenboek mee naar huis. Op de 
speelzaal lezen we, zingen we liedjes en wordt er een 
knutselwerkje gemaakt. We hopen dat de ouders thuis het boek 
ook dagelijks voorlezen. Herhaling is voor peuters erg belangrijk. 
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Logeerbeer 
Bij het project van boekenpret hoort een boekenpretbeertje. 
Deze logeerbeer in een tasje mag om de beurt bij de kinderen 
komen logeren. De logeerbeer is bedoeld om ouders te 
stimuleren voor te lezen en een voorleesritueel te ontwikkelen.  
 
Voorleesrecord 
In september hebben we tijdens de week van de alfabetisering 
meegedaan aan het Woezel & Pip voorleesrecord. Zoveel 
mogelijk kinderen in Nederland werden voorgelezen uit de 
speciale uitgave van Woezel & Pip “Avonturen in de Tovertuin”. 
 
15 minuten per dag 
Met 5 minuten lezen per dag leest een kind 21.000 woorden in 
een jaar. Een kind dat 15 minuten per dag leest, leest wel een 
miljoen woorden per jaar! Jonge kinderen vinden voorlezen erg 
fijn. Het is niet alleen leuk, maar het is ook heel goed voor de 
ontwikkeling van taal. Elke dag (voor)lezen zorgt voor een 
goede woordenschat, spelling en het begrijpen van teksten.  
 
10 Voorleestips 
1. Lees voor op een rustige, knusse plek, zonder afleiding. Zet 
de TV uit. 
2. Lees voor op een vast tijdstip zoals voor het naar bed gaan. 
Op die manier ontstaat er een vast ritueel. 
3. Pak een boek dat past bij de leeftijd en interesse van het kind. 
4. Lees het boek eerst een keer door. Op die manier kun je 
moeilijke woorden goed uitleggen. 
5. Lees het boek rustig en duidelijk voor. Maak gebruik van 
stemmetjes. 
6. Betrek het kind bij het voorlezen. Stel open vragen zoals: 
“Waar denk je dat het over gaat ?” of  “Wat denk je dat er gaat 
gebeuren?” 
7. Leg moeilijke woorden uit met gebaren 
8. Wanneer de aandacht van het kind minder wordt, stop dan 
met voorlezen. Ga later weer verder. 
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9. Praat na met het kind over het boek. Zo zie je dat hij of zij het 
boek snapt. Ook onthoudt het kind de woorden uit het boek 
beter. 
10. Heb zelf ook plezier in het voorlezen. Dat straal je uit. Het 
kind vindt het daardoor nog leuker ! 

. 
Met andere woorden: Wij blijven vooral  doorgaan met 
voorlezen. Wij hopen dat ouders dat ook blijven doen bij hun 
kinderen (en niet alleen bij peuters). De kinderen zullen u er tot 
in lengte van dagen dankbaar voor zijn. 
 
 
Voor informatie over de speelzaal kunt u onze website bekijken: 
www.puttertje.nl 
Voor vragen kunt u mailen naar peuterspeelzaal@hotmail.com 
Inschrijven van peuters kan al vanaf 1 jaar via het 
inschrijfformulier op de website  
of bij Dennis de Ruiter 06-456 46 894. 

 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u onze website 
bekijken www.puttertje.nl 
Voor vragen kunt u mailen naar peuterspeelzaal@hotmail.com 
Voor inschrijven vanaf 1 jaar kunt u ook bellen met Dennis de 
Ruiter 06-45646894 
 
 
 
  

http://www.puttertje.nl/
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Barvrijwilligers gezocht 
 

Heeft u nog wat tijd in de  
avonduren om ons  
vrijwilligersteam te  
ondersteunen? 

 
Neem dan contact op met  
Buurthuis De Ezel 5717625  
en vraag naar John de Roon. 
 
 
 

 

                Stichting Peuterspeelzaal ’t Puttertje 
        zoekt vrijwilligers: 

                
               Wij zoeken nog mensen voor de volgende  
                    werkgroepen: De Inkoop, de Redactie, een 
Bestuursfunctie of andere hand en spandiensten.    
Als u interesse heeft in een van deze vrijwillige functies dan 
horen wij het graag van U op : peuterspeelzaal@hotmail.com 
of per telefoon  072-5314246 
06-19638704. Wij bieden een gezellige samenwerking met de 
andere vrijwilligers en leidsters en dit alles om de peuters een 
leuke leerzame tijd te geven. 
 

mailto:peuterspeelzaal@hotmail.com
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Goedemorgen allemaal, 
 
Ik zal me even voorstellen,  
 
Ik ben Arjan Wester 45 jaar oud en geboren en getogen in Obdam. 
8 maart 1993 begonnen bij Deka Markt Berckheidelaan als 3e man, na 
een half jaar mijn opleiding in andere Deka Markten voortgezet om 
uiteindelijk in 1997 als bedrijfsleider te beginnen in Deka Markt Den 
Helder. 
Na 7 jaar vond ik het welletjes en ging ik naar Deka Markt      Egmond 
Binnen, ook een prachtige locatie en idem publiek.           Na 5 jaar 
verruilde ik Egmond Binnen voor ons filiaal in de Grote Waal in Hoorn. 
Toen ik daar twee en een half jaar stond ging mijn voorganger Driek 
Schoenmaker naar de concurrent en heb ik gesolliciteerd op mijn 
droomwinkel, Berckheidelaan en waarachtig het lukte.  
Hier ben ik nog dagelijks heel blij mee, u, de locatie en de hele 
atmosfeer aan het Berckheideplein bevallen mij enorm. 
Ik sta nu al weer sinds maart 2012 in deze prachtige winkel en we 
hebben sinds de verbouwing van 9 maart 2014 tot 8 juli 2014 echt een 
prachtige winkel in de Schilderswijk neergezet, al zeg ik het zelf. 
We hopen binnenkort het parkeerterrein verder af te maken en 
binnenkort de Aldimarkt aan de andere kant van dat parkeerterrein te 
verwelkomen. Tevens hopen we nog een mooi drogisterij te mogen 
verwelkomen aan het Berckheideplein, al wil dit laatste nog niet erg 
vlotten. Ik wil u langs deze weg maandelijks een beetje op de hoogte 
houden van de wetenswaardigheden rond de Deka Markt aan het 
Berckheideplein en zie u uiteraard graag in de winkel of in ons 
prachtige Deka Café voor in de winkel bij de al even prachtige 
bloemen en plantenafdeling. 
 
Graag tot ziens 
 
Met vriendelijke groet, 
Arjan Wester. 
Supermarktmanager/Gastheer. Filiaal 871. 
Berckheidelaan, Heerhugowaard 
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JUDO BIJ BUURTHUIS DE EZEL 
 
Elke zaterdagochtend staat er een groep enthousiaste judoka´s 
klaar om lekker een uur te trainen met elkaar. Plezier, 
samenwerken, respect voor elkaar en het verder ontwikkelen  
van verschillende judotechnieken staan hierbij centraal. 
   
 
 
Het buurthuis staat bekend als een fijne ontmoetingsplaats, dit 
geldt ook voor de ouders die hun kind naar de judo brengen. In 
het nieuwe jaar staat er elke zaterdagochtend weer iemand 
achter de bar zodat de ouders lekker een kopje koffie of thee 
kunnen drinken met elkaar terwijl de kinderen aan het judoën 
zijn. 
 
  
Is judo misschien ook iets voor jou? We hebben een speciale 
groep voor kinderen die beginnen met judoën van 11.00 uur tot 
12.00 uur op zaterdagochtend. Kom gerust een keertje langs 
voor een gratis proefles!  
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KONINGSDAG 2015 
 
Het organiseren van Koningsdag 2015 is inmiddels in volle 
gang. Dit jaar willen we het groter aanpakken dan voorheen. Er 
zijn al een aantal toezeggingen gedaan maar hierover in de 
volgende Ezelsbrug meer. 
 
We willen we ook dit jaar weer een aantal marktkramen op het 
plein voor de Dekamarkt neerzetten. De kosten zijn voor een 
halve kraam 8 euro en voor een hele 16 euro. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Henk van Twisk.  
 
Graag even een mailtje sturen naar hesabrma@quicknet.nl 
Vermeld in uw mail het volgende: 
uw naam, adres, telefoonnummer en wat voor kraam (halve of 
hele) u wilt. 
 
 
U ontvangt dan een mail terug over de betaling. Wanneer de 
betaling rond is wordt de kraam voor u gereserveerd. Dit om 
misverstanden te voorkomen. Een kraam bestellen kan tot 1mrt 
2015. 
 
 
m.v.gr Henk van Twisk, Esther Doorn 
 

 

 

 

mailto:hesabrma@quicknet.nl
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Klaverjassen in buurthuis “De Ezel” 
 
Buurthuis De Ezel ,organiseert twee keer in de maand een 
klaverjasdrive. We spelen in competitieverband, maar ook voor 
de gezelligheid. Het is helemaal niet nodig om iedere keer te 
komen, want van de 15 keer dat er per jaar gespeeld wordt, 
worden de 3 slechtste uitslagen weggestreept  
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GASTVROUWEN / HEREN 
 
Het buurthuis is op zoek naar gastvrouwen / heren om samen te 
werken in een gezellig team. De taken die van u verwacht 
worden zijn eenvoudig. Als u om negen uur het buurthuis heeft 
geopend zet u een lekker kopje koffie of thee voor de mensen 
die komen. Als er een cursus of workshop is krijgen ook de 
cursisten van iets te drinken. Hiervoor int u het geld. Ook voor 
aanvang van deze cursussen / workshops is het de bedoeling 
dat het cursusgeld door u geint wordt. 
Voor informatie kunt u contact op nemen met  
Wil Kerkhoven. Tel: 072-5717625 

 
 
 

SAMEN ETEN IN HET BUURTHUIS 
 
Iedere donderdag kunt U tussen twaalf en één uur eten in 
buurthuis de Ezel. 
Hier voor kunt U zich opgeven in de week hier voor afgaand. 
Soep van de dag kost €1,50 en de maaltijd van de dag € 4,00  
voor het toetje  betaald U ook € 1,50. U bent niet verplicht om 
alle drie de gangen te bestellen, U kunt ook allen voor de 
maaltijd kiezen. 
 
“mensen voor mensen” (een onderdeel van het leger des heils) 
kookt deze maaltijden voor wijkbewoners. 
Ze bieden een gevarieerd menu, dat wekelijks verandert.  
Vraag de bediening naar de mogelijk heden of suggesties voor 
een volgende keer. 
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BEZORGERS GEZOCHT  
 
Lieve Mensen  
Wij zijn opzoek naar mensen die het leuk vinden om 1x in de 
maand ons wijkblaadje te bezorgen. Zo dat iedereen in onze 
wijk kan lezen wat voor activiteiten er in het buurthuis zijn. 
Zodat een ieder de kans krijgt om hier aan deel te nemen. 
Mocht U nog vragen hebben kom dan gerust in het buurthuis 
langs U  met vragen. Ook kunt U ons via 072-5717625 bereiken 
hiervoor. 
Aanmelden hiervoor kan bij: Anneke van Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor onze bewoners van Poort halfweg  
Zo als u ziet ligt voor u de ezelsbrug van Februari. Dit is een 
boekje van de Schilderswijk. Daar wij u als bewoner graag willen 
laten weten wat er hier in de wijk gebeurt hebben wij  deze bij u 
bezorgt. Vind u het leuk om het wijk boekje te ontvangen, laat 
het ons weten. Ook doe ik een verzoek of er mensen zijn die 1x 
in de maand het boekje bij het buurthuis wil komen op halen en 
vervolgens deze bij poort halfweg in de bussen wil bezorgen. 
Wij horen het graag van u 
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SAMEN SPELEN IS LEUKER! 
 
Hou en Trouw was dinsdag 13 januari op bezoek bij de kinderen 
die algemene muzikale vorming volgen bij ‘Muziek maken moet 
je leren’ onder leiding van Chantal van den Dungen in buurthuis 
de Ezel. Alle instrumenten hebben een stukje muziek gespeeld 
en de kinderen konden het verschil al goed horen: “De bas klinkt 
wel heel slaperig!” De leerlingen van Van den Dungen wisten al 
goed wat ritme is en speelden knap de Blokfluit Rock mee. Ook 
kregen zij antwoord de vraag: “Uit hoeveel mensen bestaat een 
orkest?” en Janneke wilde graag weten hoeveel instrumenten er 
eigenlijk zijn. Natuurlijk was er de gelegenheid om de 
instrumenten eens te proberen. Ben je ook nieuwsgierig 
geworden hoe een echt orkest klinkt? HET opleidingsorkest en 
Fanfare Hou en Trouw geven op 14 maart een concert in Cool 
Heerhugowaard. Foto:  
 
Willemijn in ’t Veld 
 
 
 
 

CREATIEVE INLOOP 
 
Op 5 en 19 Februari is er in het buurthuis weer een creatieve 
inloop, voor informatie over de dingen die er gemaakt gaan 
worden kunt u het buurthuis bellen. 072 5717625 
 
Met vriendelijke groet Wil 
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GEACHTE LEZERS 
 
Kijk ik naar de overgebleven bladeren waarbij het zonlicht 
wonderen doet, dan zie ik bij de ene een rode gloed.  
 
De ander is doorzichtig en toont een kleurenpracht die ik graag 
zou willen vangen. Schoonheid is wat ik zie. 
 
Die nerven van de bladeren die tekenen het geheel en ook de 
randen maken het tot wat het is. 
 
Als je dat dan al gezien hebt en het zit goed in je hoofd, dan 
wil je dat weergeven op papier ofwel op doek. 
 
Daarom Komen wij in de Ezel op Maandagmiddag bij elkaar 
om te kijken en te doen. Weergeven wat is beleefd en wat als 
schoonheid ervaren is. 
Thuis kunnen we er dan nog eens rustig naar kijken, eventuele 
correcties uitvoeren en trots zijn dat je tot dat resultaat in staat 
bent. 
 
U bent van harte welkom om aan te schuiven bij ons. 
G. Luiten 
Tekenen en Schilderen 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://schilderenmetolieverf.nl/schildertips/materiaaltips/schildertip-van-de-week-week-34/&ei=mBvCVMjjO8XLPfGXgNgP&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNF78O-8tgreCs9FW8RtU8KDPQz6Ag&ust=1422093570328625
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KINDERVAKANTIESPELEN 
 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, en wij zijn al weer 
bezig met het einde van de zomervakantie, want ook dit jaar 
organiseert Jeugdzaken buurthuis de Ezel weer een 
kindervakantiespelen. 
In de week van 10 t/m 14 augustus nodigen we jou en al je 
vriend(innet)jes uit om er samen met ons een fantastische week 
van te maken. 
Er zal dit jaar een aantal dingen veranderen. Eén daarvan 
kunnen we alvast verklappen… 
Dit jaar is iedereen vanaf 5 jaar al welkom. Dat betekent dat alle 
kinderen van 5 t/m 12 jaar mee mogen doen. 
Meer weten? Hou dan zeker de Ezelsbrug, onze  
twitter @JZdeEzel en onze facebook: “Jeugdzaken Buurthuis de 
Ezel” in de gaten! 
 
Mede namens alle vrijwilligers van Jeugdzaken een fantastisch 
2015 en tot in augustus! 
Bas Reijken, Richard Mens en Paula Bijpost 
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KINDERDISCO 
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KLAVERJASSEN IN BUURTHUIS “DE EZEL” 
 
 
Buurhuis “De Ezel, organiseert twee keer in de maand een 
klaverjasdrive. We spelen in competitie verband, maar ook voor 
de gezelligheid. Het is helemaal niet nodig om iedere keer te 
komen, want van de 15 keer dat er per jaar gespeeld wordt, 
worden de 3 slechtste uitslagen weggestreept. 
 
De eerst volgende speeldata zijn 10 en 24 Februari 
De zaal is vanaf 19:30 u. open om in te schrijven.  
Om 20:00 u. beginnen we met klaverjassen.  
Het inschrijfgeld is €2,50 per keer. 
 
Namens het team wensen wij U allen fijne Kerstdagen en een  
voorspoedig 2015. En zien U graag op 10 Februari 
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KINDERPAGINA 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://s447.photobucket.com/user/xmas4usall/media/Werkbladen/Cijfertekening/WB-cijfertekening-kerst-105.jpg.html&ei=NiTCVPGZEoOzPYKdgLgL&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNGejPFM3zCHCgO2VAeWNlf8XNG6Dg&ust=1422095779390108
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BELEVENISSEN uit de homeopathische praktijk 
 
Op 24 januari wordt de eerste landelijke Bekkenbodem dag 
georganiseerd  in Nunspeet. Dit initiatief wil de klachten, die ontstaan 
vanuit de bekkenbodem uit de taboesfeer halen en meer informatie 
geven aan betrokkenen. 
Het aantal mensen met problemen in en vanuit de bekkenbodem is  
groter dan we denken. Na onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 65% van 
de vrouwen boven de 45 jaar last hebben van onwillekeurig 
urineverlies. Dit is weinig bekend omdat er veel schaamte is rondom 
dit onderwerp. Immers als vrouw wil je zoiets liever niet weten voor je 
omgeving.  
 
Er is vanuit de fysiotherapie een speciale bekkenbodemtherapie 
ontwikkeld. De bodem van ons onderlichaam bestaat namelijk voor 
een groot deel uit spieren die je kunt trainen. Veel klachten kun je met 
goede oefeningen op die manier verhelpen. Maar wat kun je 
daarnaast nog meer doen, als je niet verder komt en toch met 
ongemakken blijft zitten. Homeopathie blijkt een enorme aanvulling op 
het herstel van bijvoorbeeld urine-incontinentie en een verzakking van 
de baarmoeder. Het uitgangspunt is dan het behandelen van de 
oorzaak . 
 
Wat is de oorzaak ? 
Eerst moeten we ons afvragen wat dan die oorzaak is van 
bovengenoemde bekkenbodemklachten. Is het ontstaan na de  
zwangerschap of de bevalling? Was er bijvoorbeeld sprake van 
bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap of was de bevalling 
traumatisch, met een tangverlossing of  hechtingen? Of is er een 
geschiedenis van blaasontstekingen die behandeld is met antibiotica. 
Kan de overgang een rol spelen in de ontwikkeling van de klachten? 
Elke oorzaak vraagt om een andere aanpak om het herstel zoveel 
mogelijk te bevorderen. Tijdens de  homeopathisch behandeling moet 
daar dus vooral naar gekeken worden om de juiste medicijnen te 
kunnen kiezen. 
 
Zo kwam de 36 jarige Daphne op consult met het probleem van 
onwillekeurig urineverlies. Ze vertelt dat het geleidelijk steeds erger is 
geworden sinds de bevalling van haar nu 2 jarige zoontje.  
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De bevalling  zelf was niet makkelijk. De baby was erg groot en ze 
moest ingeknipt worden.  
De hechtingen genazen slecht en raakten ontstoken. Daarboven op 
kwam ook nog een blaasontsteking, waarvoor ze antibiotica moest  
nemen. "Sindsdien voel ik me onderin kwetsbaar en ongemakkelijk",  
zegt ze.  "Ik ben inmiddels gestopt met sporten omdat dat ook niet 
meer ging zonder ongelukjes". 
 
In het begin viel het nog mee, maar de laatste 6 maanden wordt het 
steeds erger  en voelt ze zich onzeker worden. Met een 
bekkenbodemtraining is het wel iets beter geworden, maar tijdens  
hoesten en zwaar tillen kan ze haar plas nog steeds niet goed 
ophouden. Haar blaas wil af en toe ook zeuren en is ze bang dat er 
weer een nieuwe blaasontsteking komt.  
De homeopathische behandeling is gericht op het herstel van de 
bekkenbodem na de bevalling en het versterken van de weerstand 
van de blaas. Na enkele weken zijn de  klachten verdwenen en gaat 
Daphne weer lekker naar de sportschool.  
 
Ook de 62 jarige Margreet kwam om hulp vragen voor haar 
bekkenklachten.  Zij vertelde dat ze sinds ze in de  overgang is,  het 
gevoel heeft dat de hele boel er zo vanonder uit zou kunnen zakken. 
De gynaecoloog heeft haar onderzocht en geconstateerd dat er 
sprake is van een verzakking. Deze bood de behandeling aan, waarbij  
door middel van een operatie een matje wordt ingebracht om de 
baarmoeder te ondersteunen. 
Margreet is daar huiverig voor, sinds ze op tv heeft gezien welke 
problemen daar uit voort kunnen komen.  
 
Ook een vriendin van haar kreeg erg veel pijn na het plaatsen van zo'n 
bekkenbodemmatje. Margreet heeft sinds de overgang nog meer 
klachten gekregen, dus de homeopaat richt zich met de behandeling 
op een herstel van deze overgangsklachten.  
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Ook krijgt Margreet schüsslerzouten mee om de weefsels van de 
bekkenbodem te versterken. Dit zijn supplementen, die ons lichaam 
gebruikt om stevig  bind- en steunweefsel te bouwen. Gaandeweg 
verdwijnen de klachten en Margreet is tevreden. 
 
Door de klachten van verschillende kanten te benaderen en vooral ook 
de ooraak te betrekken in de behandeling kun je veel doen en de kans 
op succes enorm vergroten. Het geeft je je vrijheid terug, zodat je met  
je lichaam weer alle kanten op kan die jij wil. 
 
Annelies Scholten, Praktijk voor  Homeopathie, tel 072-5725785 
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E-MAIL ADRESSEN 
 
Voor al uw vragen m.b.t. 
Bestuur  bestuur@buurthuisdeezel.nl  
Bargroep  bar@buurthuisdeezel.nl  
Bezorging  bezorgingezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Bridge  bridge@buurthuisdeezel.nl  
Cursuspakket  cursuspakket@buurthuisdeezel.nl  
Ezelsbrug  ezelsbrug@buurthuisdeezel.nl  
Familiebingo  familiebingo@buurthuisdeezel.nl  
Jeugdzaken  jeugdzaken@buurthuisdeezel.nl  
Kinderdisco  kinderdisco@buurthuisdeezel.nl  
Klaverjassen  klaverjas@buurthuisdeezel.nl  
Keezen  keezen@buurthuisdeezel.nl  
Mini Zwarte Markt  Minizwartemarkt@buurthuisdeezel.nl  
Volwassenbingo  volwassenbingo@buurthuisdeezel.nl  
Vrijbridge50plus  vrijbridge50plus@buurthuisdeezel.nl  
Webmaster  webmaster@buurthuisdeezel.nl  
Wensboom  wensboom@buurthuisdeezel.nl  

PSZ ’t Puttertje  peuterspeelzaal@hotmail.com 
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NAMEN NOEMEN  
Buurthuis De Ezel 072 5717625  
DAGELIJKS BESTUUR  
Voorzitter       Tineke Has  
Penningmeester     Remco Roest 
Secretaris     Rob de Lange 
Techn./huish. Zaken    John de Roon  
Algemeen Lid     Anneke van Holland  
Algemeen Lid     Wil Kerkhoven 
Algemeen Lid      Ronald de Rooij 
 
Ezelsbrug      Anneke van Holland  
Jeugdzaken      Bas Reijken  
Kinderwerkgroep     vacant  
Peuterspeelzaal     Yvonne Reijken  
Aanmelden peuters  
vanaf 1 jaar      Dennis de Ruiter  
Disco       Petra Visser  
Volwassenwerkgroep    Wil Kerkhoven  
Seniorenwerkgroep     Ronald Meijer  
Bargroep      Anneke van Holland  
Mini Zwarte Markt     Gré Weel  
Klaverjassen      Jobs Vermeulen  
Bridge      John Munter  
Keezen      Jenny Mans  
bingo       Rob Rietman  
vrij bridge 50 

+
    Wil kerkhoven  

 
Wilt u contact met deze mensen, bel het buurthuis,  
of stuur een e-mail 
 

 

 
 


