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AGENDA   
 

1 - 3 Volwassenbingo 

2 - 3 Vrij wandelen 50+ 

4 - 3 Handwerkcafé 

4 - 3 Samen eten (een week eerder opgeven) 

5 - 3 Bingo 50+ 

5 - 3 Creatieve inloop 50+ 

9 - 3 Vrij wandelen 50+ 

10 - 3 Klaverjassen 

11 - 3 Samen eten (een week eerder opgeven) 

12 - 3 Soos 50+ 

13 - 3 Kinderdisco 

16 - 3 Vrij wandelen 50+ 

18  3 Stembureau 

19 - 3 Bingo 50+ 

20 - 3 Keezen 

21 - 3 Familiebingo 

22  3 Mini Zwarte markt 

23 - 3 Vrij wandelen 50+ 

24 - 3 Klaverjassen 

26  3 Soos 50+ 

30  3 Vrij wandelen 50+ 
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VAN DE VOORZITTER, 

Nog even en de lente doet zijn intrede. De dagen lengen alweer 
en de temperaturen worden heel langzaam weer wat 
aangenamer.  
 
In ons buurthuis wordt het alweer wat stiller.  
Toch is het absoluut niet zo dat wij op onze lauweren rusten.  
Er wordt, zoals gewoonlijk, hard gewerkt. 
Het jaarverslag wordt geschreven. De penningmeester is druk 
bezig met de jaarcijfers, zodat wij de Gemeente Heerhugowaard 
weer kunnen verblijden met een mooi verslag. 
 
Er is een werkgroep keihard aan het werk om op Koningsdag een 
prachtactiviteit neer te zetten. 
Uiteraard is er ruimte voor de kinderen op de vrijmarkt. Maar u 
kunt ook een (halve)marktkraam reserveren. Er komen leuke 
spelletjes voor de kinderen en de Paardentram zal ook weer 
langskomen. Tot 14.00 uur zijn de activiteiten buiten en daarna 
zal er een Koningsbingo in ons buurthuis zijn. 
Als het aan ons ligt wordt het een prachtige dag. Houd de krant 
en de Ezelsbrug in de gaten voor het laatste nieuws. 
 
Zoals u vast al gelezen heeft in de vorige Ezelsbrug hebben we 
een nieuwe verhalenverteller. Jawel, het is Arjan van de 
Dekamarkt. In deze Ezelsbrug doet hij u een reuze aanbieding. Ik 
ben benieuwd hoeveel wijkbewoners hier gebruik van gaan 
maken. Het kan dan op 5 maart wel eens heel druk gaan worden 

in het “DekaCafe” 
 
Vergeet u niet te stemmen op 18 maart. Zoals gebruikelijk staat 
bij ons de koffie voor u klaar. 
 
Ik hoop u weer te zien in de Ezel en…….. Als u nog een leuke 
activiteit of cursus weet, mail het ons, of kom gewoon lekker een 
bakkie doen. Er is ’s morgens tussen 10:00 uur en 12:00 uur altijd 
iemand aanwezig. 
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BEZORGERS GEZOCHT  
 
Lieve Mensen  
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om 1x in de 
maand ons wijkbladje 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 hier voor. 
Aanmelden hier voor kan bij: 
Anneke van Holland 
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KEEZEN 
 
We hebben in dit seizoen alweer een aantal 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 maart 
 
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 

            “Eet smakelijk!” 

 
In deze 
periode zijn 

we op de peuterspeelzaal volop 
bezig met het leuke thema “Eet 
smakelijk!”  
Ieder kind heeft goede voeding 
nodig die zorgt voor energie voor 
de groei en beweging. Een 
gezonde en gevarieerde voeding is erg belangrijk. 
In dit thema hebben we het uitgebreid over eten.  
De peuters proeven wat ze “lekker” en wat ze “vies” vinden 
smaken.  Een peuter moet iets minstens 5x proeven om er aan te 
wennen. Het kan dus best even duren voordat hij een bepaalde 
smaak herkent en lekker gaat vinden. 
We benoemen groente, fruit en levensmiddelen en gaan samen 
“koken en bakken”. Op de speelzaal hebben we een “winkel” 
waar van alles gekocht kan worden. Uiteraard knutselen we vaak 
met de peuters: verven, kleuren, plakken, knippen… we proberen 
zo veel mogelijk verschillende “technieken” aan bod te laten 
komen. 
We lezen de verhaaltjes van “Geit is jarig” en “Rupsje nooit 
genoeg”. Samen zingen doen we natuurlijk ook en misschien 
kent u deze liedjes nog wel : “Ik zag twee beren…” en “Elsje 
fiederelsje”. 
 

In aansluiting op dit thema kwam de 
poetsbus bij ons langs. Ouders en 
peuters kregen op een leuke manier 
uitleg over een goede mondhygiëne 
en het voorkomen van tandbederf. 

Meer dan de helft van de Nederlandse kinderen heeft gaatjes in 
tanden en kiezen. 
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Cariës is de meest voorkomende ziekte bij kinderen en inmiddels 
een maatschappelijk probleem.  
Zo is het belangrijk dat een kind al vanaf 9 maanden uit een 
gewone beker gaat drinken.  Een zuigfles of tuitbeker belemmert 
de kauw- en spraakontwikkeling en werkt tandbederf in de hand. 
Enkele nuttige tips die we kregen: 

- Beperk het aantal eet- en drinkmomenten van je kind tot 
maximaal 7 per dag. Dat is 3x een maaltijd en maximaal 
4x per dag een tussendoortje. 

- Geef je kind liever hartige dan zoete dingen. 
- Kies voor kraanwater in plaats van zoete dranken. 
- Geef je kind één uur voor het tandenpoetsen geen zure 

producten. Het oppervlak van tanden en kiezen wordt 
zachter door de inwerking van zuur. Als je kind direct na 
het eten of drinken van zuur zijn tanden poetst, kan hij de 
glazuurlaag gemakkelijk wegpoetsen. 

- Poets twee keer per dag twee minuten met fluortandpasta. 
- Tot en met 10 jaar moeten kinderen door u worden na 

gepoetst. 
 
Een pappa-bakker uit een ambachtelijke bakkerij komt langs op 
de groepen om iets van zijn kunnen te laten zien. We eindigen 
het thema met een “gast aan tafel”. Samen gaan we dan de tafel 
dekken en bedenken wat er allemaal nodig is om te gaan eten… 
Wanneer alles dan netjes klaar ligt kunnen we elkaar een vrolijk 
“eet smakelijk!” toewensen…. 
 
Voor meer 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 belt u met 
Dennis de Ruiter 06-45646894 
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Goedemorgen allemaal. 
  

Allereerst hartelijk dank voor de vele leuke reacties van jullie, 
lezers van de Ezelsbrug, op mijn vorige stukje. 
  
Bij het schrijven van dit stukje, 12 februari 2015, schiet het nog 
niet erg op met ons parkeerterrein, waarvoor mijn 
welgemeende excuus. 
Ook de Aldimarkt heeft nog geen aanstalten gemaakt om op 
korte termijn een mooie winkel neer te zetten. Jammer. 
Op de nieuwe parkeerplaats komt een mooie overdekte 
stalling voor de winkelwagentjes zo is ons beloofd, dat zal 
lekker opruimen op het Berckheideplein. 
  
Ik ben gisteravond in Artis geweest voor een rondleiding door 
het park, een kijkje achter de schermen en de Kick-off van 
onze nieuwe Artisactie. 
Het was ontzettend leuk om te zien hoe de dieren achter de 
schermen worden verzorgd en hoe bijvoorbeeld hun voer 
wordt bereid. 
Tevens kregen we te horen dat we, nadat we in 2012 Mumba 
het baby olifantje al hadden geadopteerd, we nu ook zijn 
moeder een jaar adopteren, daarnaast houden we ook een 
inzamelingsactie van flessenbonnetjes in onze winkels om een 
bijdrage te leveren aan het nieuw te bouwen olifanten verblijf 
in Artis. 
We zijn dit jaar voor de elfde keer met Artis bezig om onze 
klanten een gratis onvergetelijke dag in het park te geven en 
tegelijkertijd hebben we op deze manier een flinke push 
gegeven in het herstel van de financiële balans van het park. 
  
In het eerste jaar gingen er 57000 mensen gratis naar Artis 
door onze actie, het record ligt op 85000 en dit jaar gaan we 
voor 100000 bezoekers die via DekaMarkt gratis naar Artis 
gaan. 
Met uw hulp gaat dit zeker lukken. Toch? 
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Graag wil ik u uitnodigen om donderdagochtend 5 maart een 
gratis kopje koffie met wat lekkers te halen in ons DekaCafe. 
Op vertoon van de Ezelsbrug krijgt u van ons een heerlijk 
kopje  koffie, cappuccino, thee of wat u maar wilt drinken met 
een lekkere koek uit onze ovens. 
  
Dus komt allen donderdagochtend 5 maart om een uur of half 
tien, dan maken we er een gezellig burenochtendje van. 
  
 Met vriendelijke groet, 
 
Arjan Wester. 
Supermarktmanager/Gastheer Filiaal 871.  
Berckheidelaan, Heerhugowaard 
Telefoonnummer 072-5710812 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Hallo ezelsbrug lezers, 
  
Wij organiseren al een aantal jaren een kinderkleding en 
speelgoedbeurs in de gymzaal van de 
Pater Jan Smit school aan De Dreef in Heerhugowaard. Bij 
deze beurs is heel veel kinderkleding en speelgoed te koop 
tegen leuke prijzen. 
  
Wij willen jullie UITNODIGEN om deze beurs te bezoeken op 
10 APRIL a.s. 
  
Heeft u zelf nog kinderkleding of speelgoed staan? u kunt dit 
ook bij ons inleveren. 
Als u even een mail stuurt naar kledingbeurspjs@live.nl dan 
kunnen wij u de informatie hierover geven. 
  
Wij zijn ook op zoek naar helpende handen !!! Ook dan kunt u 
een mail sturen naar bovenstaand mail adres. 
  
We zien u graag !!! 
  
Pater Jan Smit school 
Kledingbeurs commissie 
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Geen huttenbouw, maar… 

Het grote nieuws mag er uit. Wij weten het al een tijdje, maar u 
mag het nu ook weten. “Dit jaar hebben we geen Huttenbouw, 
maar een vernieuwend leuk programma.” Dus niet getreurd, er 
komt iets anders voor in de plaats! 

Enkele jaren geleden was het een begrip de kinder- 
vakantiespelen. Door een minder aantal deelnemers en 
bijtende concurrentie zijn we overgegaan op de huttenbouw. 
Deze hebben we nu vijf jaar lang met veel plezier 
georganiseerd. 

We merkten echter dat na vijf jaar de kinderen toe waren aan 
iets anders, en wij ook. 

Daarom komend jaar geen huttenbouw, maar een volledig 
vernieuwd programma voor de kindervakantiespelen. Een hele 
week spellen en activiteiten, waar uiteraard onze sterke 
punten gewoon nog in zitten: het samen zijn, de groepjes, de 
fantastische begeleiders, een disco met een slaapnacht en 
een dagje uit! Het enige wat we nog missen zijn de kinderen 
van 5 t/m 12 jaar (groep 3-8). 

Meer informatie kunnen we voor nu helaas nog niet geven, 
maar als u op de hoogte wilt blijven, zou ik zeker de website 
van het buurthuis, de ezelsbrug en onze social-media in de 
gaten houden. 

Namens alle begeleiders van Jeugdzaken buurthuis de Ezel, 
Richard Mens, Bas Reijken en Paula Bijpost. 

Website: www.buuthuisdeezel.nl 

Facebook: Jeugdzaken buurthuis de EzelTwitter: @JZdeEzel 

http://www.buuthuisdeezel.nl/
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Het team MET 
 
Beste redactie, 
  
De afgelopen tijd hebben wij van het MET team van gebied 1 
(Heemradenwijk/Schilderswijk/De Draai/De Noord) ons in de 
wijken voorgesteld. Wij zijn Hanneke Hageman, Willem 
Zevenhuizen, Suleika van Holland en Louise Karpes. Wij 
verzorgen het nieuwe welzijnswerk in Heerhugowaard. 
  
Wij willen graag van de ruimte in uw communicatie naar de wijk 
toe gebruik maken om onze bekendheid te vergroten. In de 
bijlage treft u een document met een stukje tekst, met een foto. 
We hopen dat u het plaatsten kan (met of zonder beeld, dat 
maakt niet uit). Laat u het even weten? 
  
We hebben regelmatig goede en leuke dingen te melden voor 
uw bewoners. Het zou fijn zijn als we vaker van deze 
mogelijkheid gebruik kunnen maken. We horen graag hoe en 
wanneer u onze stukken aangeleverd ziet. 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Louise Karpes 
Sociaal Werker 
  
MET Welzijn Heerhugowaard 
Ma-Di-Wo-Do 
Elouise.karpes@methhw.nl   
Postbus 149, 1960 AC Heemskerk 
06 41130416 
www.methhw.nl     
www.heerhugowaard.buuv.nu 
  

http://www.heerhugowaard.buuv.nu/
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 Familiebingo en zondagbingo 
 
Het gaat weer druk worden op de familie bingo weer nieuwe 
gezichten dus weer heel gezellig, het ging even fout in februari 
we moesten van de zaterdag naar de zondag en dat was niet 
goed door gekomen.  
Maar goed wij doen er alles aan dit in de toekomst te 
voorkomen.  
Even vooruit  lopend met koningsdag spreken wij in de middag 
ook Bingo in het buurthuis met vele mooie prijzen en daarbij 
rondom de Ezel  allerlei leuke activiteiten voor groot en klein. 
 
En ook op de eerste zondag van de maand is er een gezellige  
volwassen bingo met plankjes hier voor is de zaal om 13:00 uur 
open. De kinderen zijn ook van harte welkom en spelen gratis 
mee. Er zijn leuke prijzen maar het gaat voor al om de 
gezelligheid. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op Internet te zijner tijd. 
 
Tot ziens in het buurthuis de Ezel Ezelsbrug 
Het bingo team  
Carla Marian John en Rob 
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Kinderpuzzel en kleurplaat 
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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. Verder 
zoeken wij een vrijwillige leidster voor de 
maandag/donderdag groep. Als u interesse heeft in een van 
deze vrijwillige functies dan horen wij dat graag van U op: 
bestuur@puttertje.nl of per telefoon: 072-5314246 / 06-
19638704. Wij bieden een gezellige samenwerking met de 
andere vrijwilligers en leidsters dit alles om de peuters een 
leuke leerzame tijd te geven. 
 

 
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 
maart 2015 
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 
Paasdagen.  

mailto:bestuur@puttertje.nl
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BINGO- EN SOOSMIDDAGEN 50+ 
 
AGENDA SEIZOEN 2014-2015. ( 2e uitgave) 
Buurthuis “De Ezel”  
Fabritiuspark 20, 1701 VP  Heerhugowaard, tel. 072-5717625. 
 

Bingo  Soos 
 
Mrt.  05,  19  12,  26 
Apr.  02***,  16, 30  09,  23 
Mei  (14)****,  21  07,  28 
Juni  04*****  11***** 
    
*** Paasbingo (Pasen: 5-6 apr. 2015)   
**** Hemelvaartsdag (14 mei 2015) geen activiteiten  
***** Indien voldoende belangstelling 
 
- Gratis toegang. 
- Gratis kopje koffie of thee met een koekje bij aanvang en 
halverwege. 
- Andere dranken tegen betaling verkrijgbaar bij de bar. 
 
- Bingo  
Er worden 4 ronden gespeeld. Na twee ronden is er een kwartier 
pauze. Kaarten    :  € 0,75 per stuk per ronde.  

Tijd : donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. 
   (kaartverkoop begint om 13.00 uur). 
 
- Soos 
Spelen (klaverjassen en sjoelen) in competitieverband op de 
soosmiddag: € 1,00 p.p. per keer. 

Tijd: donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. 
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SamenLoop voor Hoop van KWF 
 
In het weekend van 3 en 4 oktober wordt in het Rosarium achter 
“de Bolle Buik” aan de Dreef voor het eerst in Heerhugowaard 
en omgeving een SamenLoop voor Hoop van KWF 
Kankerbestrijding georganiseerd. 
Gedurende 24 uur van zaterdag 15:00uur tot zondag 15:00uur 
zal dan door diverse teams en van families, vrienden, collega’s 
e.a. en individuele lopers in het park worden gewandeld over 
een speciaal uitgezet parcours. 
Op het binnenterrein vinden diverse gezellige activiteiten plaats 
zoals een braderie van door de teams gerunde kramen, 
optredens van diverse lokale en nationale artiesten, clowns en 
presentaties  en workshops van verenigingen bedrijven en 
instellingen zoals KWF kankerbestrijding, inloophuis ’t Praethuys 
en diverse andere aan het onderwerp gerelateerde bedrijven. 
 
De SamenLoop voor Hoop is een wandelevenement van KWF 
Kankerbestrijding waarbij (ex-) Kankerpatiënten (survivals) en 
hun naasten worden gesteund en in het zonnetje worden gezet 
en is tevens bedoeld om geld op te halen ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en bestrijding 
van de ziekte kanker.  
 
Het evenement kent verscheidene hoogtepunten zoals de 
openingshandelingen door Burgemeester Han ter Heegde welke 
tevens heeft toegezegd de eerste rondes met de wandelaars 
mee te zullen gaan lopen.  
Het meest speciale moment zal ongetwijfeld de indrukwekkende 
kaarsenceremonie op zaterdagavond zijn waarbij duizenden 
kaarsen lang het parcours zullen branden en zal worden 
stilgestaan bij hen die strijden of hebben gestreden tegen de 
ziekte kanker en dit niet hebben kunnen overwinnen. 
Op de zondag zal een speciale ouderen en kinderloop worden 
gehouden en zal exact na 24 uur wandelen tijdens de 
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sluitingsceremonie de cheque met het opgehaalde geld aan 
KWF kankerbestrijding worden overhandigd. 
 
De organisatie verwacht een mooi en vooral bijzonder weekend. 
Inmiddels hebben al diverse teams zich aangemeld of zijn zich 
aan het vormen. Daarnaast worden of zijn alle scholen, 
sportverenigingen en diverse andere bedrijven en instellingen 
benaderd om zich als team, donateur of sponsor aan te melden 
en zo je maatschappelijke betrokkenheid bij dit wereldwijde 
probleem te tonen.  
Daarnaast is er al een prachtig podiumprogramma opgesteld, 
kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om deze actie te doen 
slagen. 
 
Op zondag 29 maart houdt de organisatie van de SamenLoop 
voor Hoop Heerhugowaard een inloopmiddag “Kick Off” 
bijeenkomst in samenwerking met “de Bolle Buik” op de Dreef 8 
te Heerhugowaard. Tijdens deze middag kunnen 
belangstellenden van 14:00 tot 17:00uur een kijkje komen 
nemen naar de opzet van het evenement, zich aanmelden als 
team, survivor, vrijwilliger, donateur of sponsor en alvast een 
proefronde lopen over het wandelparcours.  
Tevens zullen diverse maatschappelijk organisaties (KWF 
Kankerbestrijding, Inloophuis ’t Praethuys, Viva Zorggroep e.a) 
op deze middag met een informatiestand aanwezig zijn. 
 
Alle verdere informatie over de SamenLoop kunt u vinden op 
onze site: www.samenloopheerhugowaard.nl  
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Belevenissen uit de homeopathische praktijk 
 

Steeds meer mensen gebruiken dagelijks maagzuurremmers. Wat 
kan een alternatief zijn voor deze medicijnen die ook hun nadelen 
hebben. Om het medicijngebruik te  minderen en toch niet terug te 
vallen in de maagzuurklachten volgen hier wat tips, die binnen 
handbereik liggen.  
Maar ten eerste: Wat is maagzuur eigenlijk en waarom maken we 
dit aan? 
Maagzuur bevat onder andere zoutzuur ( = een oplossing van HCl) 
. Het is een erg zure en agressieve vloeistof. De PH varieert tussen 
1,35 en 3,50. Op de huid veroorzaakt het een brandwond.  

Maagzuur maakt deel uit van maagsap en 
het wordt gemaakt door cellen in het 
slijmvlies van de maagwand. 

 Maagzuur heeft een aantal functies: 
vernietigt bacteriën 

 breekt voedseldeeltjes af tot kleinere 
deeltjes. 

 denatureert eiwit en nucleïnezuren. 
 Het pepsinogeen om in pepsine, een enzym dat optimaal bij 

lage pH werkt en eiwitketens afbreekt tot korte ketens of zelfs 
losse aminozuren. 

De maagwand is beschermd tegen het zuur dankzij 
de slijmlaag of mucus, wat niet geldt voor andere 
lichaamsoppervlakken (zoals de slokdarm/oesophagus).  
Dit verklaart het branderige onprettige gevoel in de keel na 
overgeven en in geval van reflux, het terugkomen van de 
maaginhoud in de slokdarm. Dat wordt ook wel brandend 
maagzuur genoemd. 

De zure maaginhoud wordt bij aankomst in de twaalfvingerige 
darm geneutraliseerd met natriumwaterstofcarbonaat dat in grote 
hoeveelheden wordt geproduceerd door de alvleesklier, in de 
darmwand en de nieren. 
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Huis, tuin en keukentips 
 
In  het keukenkastje kunnen we dit zuiveringszout ofwel baking 
soda ook vinden !  De chemische naam is NaHC03 – 
Natriumwaterstofcarbonaat.  Backing soda is dus een 
lichaamseigen stof en zorgt voor een goede PH (zuurgraad) in het 
lichaam. Het te veel aan maagzuur wordt door een chemische 
reactie geneutraliseerd. Zuiveringszout is in kleine hoeveelheden 
veilig voor inwendig gebruik, mits de voorgeschreven 
hoeveelheden niet worden overschreden. Heeft U last van 
brandend maagzuur? Neem een theelepel zuiveringszout opgelost 
in een half glas water. Backingsoda  is te koop bij de Toko en kost 
weinig. 
In de keuken kunnen we ook allerlei smakelijke producten vinden, 
die ons helpen bij de vertering van de voeding en 
maagzuurklachten kunnen verminderen. 
Zo breekt mosterd bijvoorbeeld het vet af in de kaas of worst en 
zorgt voor minder maagzuur. Mosterd bevordert namelijk de 
verbranding van vetten in het lichaam, de hydrolyse. Het kan dus 
geen kwaad om mosterd op je kaas of worst te doen en het is 
bovendien lekker. Er zitten daarnaast ook nog allerlei vitaminen in 
mosterd zoals vitaminen uit het B-complex en vitamine K. Heel 
gezond en smakelijk dus! 
Gember is een ander voorbeeld van een keukenspecerij, dat helpt 
bij maagklachten. In de Chinese geneeskunde staat gember al 
eeuwenlang bekend om de positieve werking op de maag en de 
spijsvertering. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat 
gember een ontstekingsremmer is, die tegen maagzweren 
beschermt! Neem een kop gemberthee met honing na de maaltijd 
in plaats van een toetje. Dit zal veel maagklachten helpen 
verlichten. Toetjes veroorzaken extra maagzuur en zijn bovendien 
slecht voor de lijn. Verse gemberwortel is te koop in de 
groentewinkel en kost weinig.  
Nog wat tips uit de keuken: Sap van een rauwe aardappel is 
basisch en kan daarom het maagzuur neutraliseren. Wanneer 
aardappelsap met mate wordt gedronken, kan het maagzuur- 
problemen structureel tegen gaan. 
Postelein, bloemkool, zeewier en hennepzaad zijn voedings- 
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middelen die maagzuur kunnen voorkomen. Het kauwen op een 
stuk zoethout is een zeer bekend middel om van een acuut 
maagzuurprobleem af te komen.  
Andere tips om maagzuur te voorkomen is niet te laat eten, zodat U 
niet met een volle maag naar bed gaat. Niet te zwaar eten en zo 
min mogelijk eiwitrijke voeding combineren met koolhydraten, dus 
liever geen vlees samen met zetmeel, zoals aardappels of rijst 
maar met veel groenten. Een wandelingetje na het eten bevordert 
ook de vertering. Koffie en tabak bevorderen maagzuurproductie 
en daarmee de overlast. 
 
Homeopathie 
In de homeopathie hebben we vele medicijnen die voorgeschreven 
kunnen worden bij acute en chronische maagklachten. Een snelle 
blik in de boeken laat zo al 72 verschillende medicijnen zien. De 
homeopaat kijkt gedetailleerd naar de klacht en de patiënt. Hebben 
de maagklachten te maken met stress? Krijgt iemand last van vet 
eten? Of van al te sterk gekruid voedsel? Slikt de patiënt al lange 
tijd medicijnen die de lever belasten, waardoor deze niet goed 
meer functioneert? Elke omstandigheid vraagt om een andere 
aanpak.  
Dan wordt een behandelplan gemaakt. Voor acute klachten moet 
gauw verlichting komen. Homeopathie moet dus snel werken. Maar 
dan ben je er nog niet. Eerst zorgen dat het goed komt, daarna dat 
het goed blijft. De spijsvertering moet weer sterk en gezond 
worden, zodat het functioneert naar behoren. Dat wil dus zeggen 
niet te veel maagzuur en een goede opname van voedingsstoffen. 
Zo kan iemand structureel af komen van maagklachten. En ook af 
een toe nog een kop gemberthee blijven nemen, omdat het 
gewoon lekker is. 
 
Praktijk voor Homeopathie, Annelies Scholten 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 
 

 

 
 


