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AGENDA   
 

 
 

9 - 4 soos 50+ 

9 - 4 Handwerkcafé 

10 - 4 Kinderdisco 

13 - 4 Koffie uurtje 

13 - 4 Vrij wandelen 50+ 

14 - 4 Klaverjassen 

16 - 4 Creatieve inloop 

16 - 4 Bingo 50+ 

17 - 4 Keezen 

18 - 4 Familiebingo 

23  4 soos 50+ 

24 - 4 Klaverjassen 

27  4 Koningsdag 

30  4 Bingo 50+ 
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VAN DE VOORZITTER, 

 
Beste wijkbewoners, 
Even wat cijfers, zodat we allemaal weer bij zijn. 
 
Ik krijg heel veel vragen over het feit dat ik in een vorige 
uitgave van de Ezelsbrug heb verteld dat “Stichting Buurthuis 
de Ezel” vijf jaar bestaat. Veel mensen dachten dat ik een fout 
maakte en dat het vijftig jaar moest zijn, maar……… dat is dus 
niet zo! 
 
Buurthuis de Ezel is in 1976 gebouwd en bestaat dit jaar dus 
39 jaar. De wijkvereniging, samen met peuterspeelzaal ‘t 
Puttertje waren de eerste gebruikers van dit pand. De 
wijkvereniging is in 1972 opgericht (43 jaar geleden) en ’t 
Puttertje kwam een jaar later. (42 jaar geleden) 
 
De activiteiten, die door de jaren heen zijn georganiseerd, 
werden dat door de wijkvereniging, en later door de stichting 
SWH (opgericht in 1989). In 2009 ging de SWH een fusie aan 
met Kern8. 
In dat jaar werd het bestuur van Buurthuis de Ezel gevraagd 
wat zij als de toekomst van het buurthuis zagen. In oktober 
2009 werd ons een voorstel gedaan om als zelfstandig 
buurthuis door te gaan. 
Op donderdag 24 december 2009 zat het voltallig toenmalige 
bestuur bij de notaris om de akte voor de nieuwe stichting, te 
weten Stichting Buurthuis de Ezel, te ondertekenen. Vanaf 1 
januari 2010 is de nieuwe stichting actief. 
 
In de afgelopen vijf jaar heeft het bestuur veel geleerd en 
gedaan. In de tijd dat het buurthuis nog onder de paraplu van 
SWH, dan wel Kern8 viel, werd alles door die organisaties 
geregeld. Als je dan stel op sprong zelfstandig wordt, komt er 
erg veel op je af. De financiële administratie moet je zelf gaan 
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doen, maar ook de vakkrachtbetalingen en andere betalingen. 
Er moeten jaarverslagen gemaakt worden, want uiteraard 
moet er verantwoording worden afgelegd aan de gemeente, 
de subsidieverstrekker. Ik ben dan ook trots op wat het bestuur 
heeft bereikt in de afgelopen 5 jaar.  
 
Gelukkig hebben we 150 vrijwilligers, die allemaal datgene 
doen wat ze kunnen doen.  
En door de inzet van al onze vrijwilligers is er nog steeds een 
buurthuis in de Schilderswijk “where everybody knows your 
name” 
 
Wat wij dit jaar vieren, is het eerste lustrum van de Stichting 
Buurthuis de Ezel. 
En als het aan mij ligt blijft het buurthuis nog zeker 50 jaar 
bestaan! 
 
Tineke Has 
 
 
 

  

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://www.hnwb.nl/delimes-5-jaar-lustrumworkshops/lustrum/&ei=y4kVVceuEcr2PNORgMAM&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNFUacy_ffnOfBgZI3LZCVy-0R9cqQ&ust=1427561239157861
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.1619etenendrinken.nl/Upload/News/Large/20120216200931229.jpg&imgrefurl=http://www.1619etenendrinken.nl/nieuws/39/1619-haar-eerste-lustrum&h=800&w=739&tbnid=-F7b38OWI3TCYM:&zoom=1&docid=Wg57QX6m5Kq6QM&ei=lokVVa_BNs7waPPTgMAP&tbm=isch&ved=0CEcQMygSMBI
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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 17 April 
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 

Overprikkeling: 
We leven in een tijd waarin er heel veel 
prikkels op kinderen en ook op volwassenen 
trouwens afkomen. Thuis staat bijvoorbeeld 
de televisie de hele dag aan of kinderen 

zitten veel op de (spel)computer. Zo komen er veel beelden en 
geluiden op hen af. Het ene kind kan zich daar beter voor 
afsluiten dan het andere. Maar zeker voor baby’s en peuters is 
het goed om te zorgen dat zij niet teveel prikkels krijgen, zeker 
niet vlak voor het slapen gaan. 
Daarom is het goed om de schermtijd te begrenzen en de tv 
regelmatig uit te doen. Dat stimuleert kinderen om zelf te gaan 
spelen. Daar leren ze uiteindelijk het meeste van en het is ook 
goed voor de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van hun 
motoriek.  
Al die prikkels zij voor sommige kinderen al snel teveel, ze 
pikken dan alles op en reageren daarop door druk gedrag. Of 
door angstig te worden als ze beelden zien waar ze eigenlijk nog 
te jong voor zijn. Let er dus op dat het journaal bijvoorbeeld niet 
aanstaat als uw peuter rondloopt; dat is echt nog niet voor zijn 
ogen geschikt. Soms worden er heftige beelden getoond. En die 
angst uit zich dan vaak in niet willen slapen of nare dromen en 
nachtmerries hebben. Pas sowieso op met te drukke filmpjes of 
filmpjes die je kind toch wel een beetje spannend vindt. Fantasie 
en werkelijkheid lopen bij peuters helemaal door elkaar heen, 
dus hij kan het onderscheid niet goed maken dat het maar een 
film is. Die beelden zijn voor hem levensecht en soms dus 
angstaanjagend of eng. Te drukke beelden kunnen voor 
overprikkeling zorgen, zoek liever rustigere programma’s zoals 
bijvoorbeeld Zandkasteel. 
Probeer om zeker een half uur voordat kinderen gaan slapen 
geen tv of computer meer te kijken, zodat er geen beeldprikkels 
bijkomen en de hersentjes van je kind tot rust kunnen komen. 



 7 

Dat maakt de kans groter dat hij sneller in slaap valt en ook 
rustiger slaapt. 
Ga in die tijd lekker voorlezen zodat hij vanzelf al 
wat rustiger wordt. Ga ook niet meer heel wild 
stoeien, want dat zorgt ook weer voor meer 
prikkeling en minder snel kunnen ontspannen. 
Even lekker masseren is dan een beter idee, 
lekker over zijn ruggetje aaien of zijn voetjes 
masseren, vinden kinderen vaak heerlijk. Of eerst lekker in bad 
om de dag als het ware van je af te spoelen, werkt ook 
ontspannend. 
 Peuters houden van rituelen, dat maakt dat het leven wat 
voorspelbaarder voor ze wordt. Als het naar bed brengen altijd 
hetzelfde gaat, eerst wassen, dan tandenpoetsen en dan lekker 
voorlezen, geeft dat hem houvast en rust. 
Wat altijd het beste werkt, is jouw goede voorbeeld, dus dat je 
zorgt voor rust in je eigen gedrag en zelf ook niet de hele aan 
het scherm gekluisterd bent. Dat je zorgt voor rust in huis en in 
je gezin door regelmatig de schermen uit te zetten en samen 
een spelletje te doen, buiten te spelen, te knutselen of voor te 
lezen. 
Net als bij volwassenen, leidt overprikkeling tot stress en dat 
maakt de sfeer in huis er niet beter op. Je kind zal dan sneller 
boos of verdrietig op dingen reageren en dat is voor beide 
partijen niet fijn natuurlijk. 

 
 
Voor meer 
informatie over 
de speelzaal kunt 
u onze website 
bekijken: 
www.puttertje.nl. 
Voor vragen kunt 
u mailen naar 

peuterspeelzaal@hotmail.com. 

http://www.puttertje.nl/
mailto:peuterspeelzaal@hotmail.com
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GOEDEMORGEN ALLEMAAL. 
  

 
Wat was het gezellig, donderdagochtend 5 maart in ons 
DekaCafe, 
37 man die even gezellig een bakkie kwamen doen en een hele 
groep van de peuterspeelzaal het Puttertje. 
Door een inschattingsfoutje van mijn kant, er zat een vakantie 
tussen, was mijn uitnodiging wel erg kort dag voor de meesten 
van u. 
Dat gaan we dus nog een keer doen, woensdag 13 mei lijkt me 
daar een prachtige dag voor, de woensdag voor Hemelvaart. 
Ik zal ik de volgende Ezelsbrug een officiële uitnodiging plaatsen 
voor u allen.  
Tegen die tijd is ons terras ook open, de parkeerplaats gereed 
en hele winkel optimaal ingedeeld. 
 
We gaan namelijk in de week van 23 maart de hele winkel 
logischer indelen. 
Op veler verzoek mag ik wel zeggen. 
Als u dit leest is dit al achter de rug, dus als u het nog niet 
gezien heeft zou ik zeggen, kom het even checken en laat ons 
vooral weten wat u er van vindt. 
 
Tot snel 
 
Met vriendelijke groet, 
Arjan Wester. 
Supermarktmanager/Gastheer.Filiaal 871.  
Telefoonnummer 072-5710812 
Berckheidelaan, Heerhugowaard 
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KONINGSDAG  MAANDAG 27 APRIL 2015  
 
Stichting Buurthuis de Ezel 

 
Ook dit jaar is er weer veel gezelligheid op het 
Berckheideplein tijdens Koningsdag. Vrijwilligers van 
Stichting Buurthuis de Ezel hebben samen met het bestuur om 
tafel gezeten om er dit jaar, het jaar waarin de stichting 5 jaar 
bestaat, weer iets moois van te maken! 
 
Wat is er allemaal te doen? 
Net als ieder jaar kan iedereen meedoen aan de vrijmarkt 
(7:00-14:00u) op het plein voor de Dekamarkt. Je kunt er op 
een mooi kleed met al je spulletjes komen zitten, maar ook is 
het mogelijk om een kraam te huren. Een hele kraam kost €16 
euro, een halve €8. Hiervoor kunt u zich tot 15 april opgeven 
bij Henk van Twisk (hesabrma@quicknet.nl) 
 
Voor de kinderen is het die dag van 10u tot 14u groot feest! Er 
zijn 2 mooie springkussens, een super-coole mega 
glijbaan, de paardentram, vele leuke spelletjes, pony 
rijden, popcorn- en suikerspin-kramen. In de kraam van de 
Ezel kun je een spellen-kaart kopen voor €1,50. Je kunt dan 
aan alles meedoen, dus inclusief de paardentram! Ouders die 
met hun kind(eren) mee willen in de tram betalen hiervoor een 
kleine vergoeding. 
 
Koningsdag zal worden opgeluisterd door muziek van DJ’s 
Jan van Veen Sr. en Jr. Samen met de popcorn swingt het pan 
uit! 
 
De gezellige bar van het buurthuis is geopend en je kunt er 
terecht voor koffie, thee en limonade. Vanaf 12:00u kunt u er 
ook terecht voor een drankje. Daarnaast kunt u er snoep, 
chips en heerlijke broodjes kopen. 
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Vanaf 14:00u is het buurthuis ingericht voor een heuse 
Konings-Bingo! Geschikt voor jong en oud. Er zijn mooie 
prijzen te winnen. Wilt u hieraan meedoen, dan is het een 
aanrader om een kaart in de voorverkoop te kopen. ’s 
Morgens kunt u in de kraam van de Ezel een kaart kopen voor 
€8. Aan de zaal kost de kaart €10. De kaart is geldig voor 10 
rondes. Kinderen tot 8 jaar mogen gratis meedoen. Kinderen 
van 8 tot 12 jaar betalen de halve prijs. 
 
Wellicht komen er nog meer leuke activiteiten, dus houdt de 
website www.buurthuisdeezel.nl in de gaten! Ook de 
Facebookpagina zal regelmatig geüpdatet worden. 
 
Wegafsluiting 
Om alles in goede banen te leiden en te zorgen voor een 
veilige omgeving wordt een deel van de Berckheidelaan 
afgezet. U kunt omrijden via de Averkamplaan/ Terborchlaan. 
De Dekamarkt blijft goed bereikbaar. 
 
Graag tot ziens op Koningsdag! 
Vrijwilligers en bestuur van Stichting Buurthuis de Ezel 
 

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  
Anneke van Holland 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
 
Nu dit seizoen op zijn einde loopt maken wij in het buurthuis de 
balans op. En kijken we terug op een leuk, druk en gezellig jaar 
met heel veel gezellige mensen, helaas nemen  we ook dit jaar 
Seizoen afscheid van een aantal van onze mensen. Hierdoor is 
er weer ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Dus heeft u nog wat tijd 
over, denk dan eens aan het buurthuis. Waar u in een gezellig 
team wordt ontvangen. 
  
gastvrouwen en gastheren. 
Als gastvrouw/heer zorgt u tijdens een ochtend of een middag 
voor de koffie en thee voor de cursisten en de andere bezoekers 
van ons buurthuis. 
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ZOMERACTIVITEITEN 
HEERHUGOWAARD 
 

Al jarenlang worden er in Heerhugowaard zomeractiviteiten 
georganiseerd in de maand juli. Deze zijn bedoeld voor de 55+ 
en alleenstaanden. Deze activiteiten werden voorheen door de 
werkgroep uitgevoerd onder de paraplu van KERN8. Met 
ingang van 1 januari 2015 werkt de werkgroep zelfstandig. Nu 
werkt men vanuit het wijkgebouw van "De Ezel",  
De activiteiten vinden plaats in de maand juli, de 
vakantiemaand . Wij van de werkgroep  proberen hieraan 
tegemoet te komen door het organiseren van veel activiteiten. 
Ook trachten wij deze bereikbaar te maken voor de wat 
smallere beurs. Bezitters van een Huygenpas kunnen gebruik 
maken van de kortingsbonnen. Ook zijn er activiteiten die 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Op het 
inschrijfformulier staat dit aangegeven. Veel uitjes organiseren 
wij in en rond Heerhugowaard. De overige activiteiten vinden 
plaats in buurthuis "De Ezel". Deze is goed bereikbaar met de 
auto (veel parkeergelegenheid) of met de bus, danwel de 
Hugohopper. 
 
Op onze website www.zomeractiviteiten-hhw.nl. kunt u alles 
nalezen. Verder hebben wij ook dit jaar weer een boekje 
gemaakt. Sommigen van u zullen die in de bus vinden. Maar 

anders is die o.a. te vinden in de bibliotheek en bij buurthuis 

"De Ezel" en supermarkten. 
De inschrijfdagen zijn in mei in buurthuis de "Ezel".  
De inschrijfformulieren zitten achter in het boekje. 
Inschrijfdagen zijn op:  
vrijdag 1 mei   van 9.30 – 12.00 uur 
woensdag 6 mei   van 9.30 – 12.00 uur 
donderdag 7 mei    van 9.30 – 12.00 uur  
dinsdag 12 mei    van 14.00 – 16.00 uur 
woensdag 20 mei     van 14.00 – 16.00 uur 

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3MPJXI3R/www.zomeractiviteiten-hhw.nl
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HET TEAM “MET” 
 
Informatie MET Team Welzijn Heerhugowaard 
 
Beste bewoners van de Schilderswijk,  
 
Graag willen wij ons, het MET Team, aan u voorstellen, omdat 
u ons waarschijnlijk veel gaat zien in de wijk. Misschien 
hebben wij elkaar al gesproken, of heeft u ons al gezien maar 
hieronder zullen wij kort wat over ons team vertellen en hoe u 
ons kunt bereiken. 
 
Wij zijn Suleika van Holland, Louise Karpes, Willem 
Zevenhuizen en Hanneke Hageman. Sinds 5 januari 2015 zijn 
wij werkzaam als sociaal werkers bij MET Heerhugowaard.  
Wij zijn werkzaam in de Noord, de Heemradenwijk,de 
Schilderswijk, De Draai en het bedrijventerrein (gebied 1).  
MET staat voor met de wijk, met de buurtbewoners, kortom 
met elkaar.  
U zult ons veel tegenkomen in de wijk: bij de bakker, in de 
supermarkt, op basisscholen, in buurthuizen en op de fiets 
door de wijk fietsend. Wij zijn te herkennen aan onze groene 

jassen/groene shirts met het MET logo. 

 
De afgelopen weken zijn wij als team veel bezig geweest met 
het leggen van contacten in de buurt o.a. bij buurthuizen en de 
wijkpanels. Ook hebben wij al veel praatjes gehouden met 
buurtbewoners op straat/in de supermarkt/bij de bakker en 
kennis gemaakt. Veel mensen herkennen ons aan onze 
“mooie” groene kleding en zijn benieuwd naar het werk wat wij 
doen. Wij zijn hier erg enthousiast over en willen dit dan ook 
graag met u delen! 
 
Wij zijn er voor jong en oud en staan altijd open voor contact 
met buurtbewoners. Mocht u vragen hebben en ons niet zien 
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bij de bakker of op de fiets schroom dan niet op contact met 
ons op te nemen! 
 
U kunt ons ook bereiken per e-mail en telefoon: 

- Willem Zevenhuizen: 
 willem.zevenhuizen@methhw.nl  06- 41130452 

- Suleika van Holland:
 suleika.vanholland@methhw.nl  06- 41130407
  

- Louise Karpes:       
o louise.karpes@methhw.nl   06- 41130416 

- Hanneke Hageman:
 hanneke.hageman@methhw.nl   06- 41130509 

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Suleika, Willem, Louise en Hanneke  
 
 
 
 
 
 
  

mailto:willem.zevenhuizen@methhw.nl
mailto:suleika.vanholland@methhw.nl
mailto:louise.karpes@methhw.nl
mailto:hanneke.hageman@methhw.nl
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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  
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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 14 en 28 
april2015 
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. 
 

mailto:bestuur@puttertje.nl
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Nu het bijna Pasen is, zien we je graag in het GEEL  
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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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BELEVENISSEN uit de homeopathische praktijk 

Eindelijk is het weer lente! We hebben er lang op moeten 
wachten. Voor steeds meer mensen breekt dan echter ook 
een lastige tijd aan: die van de hooikoorts. De meeste bomen 
hebben nog geen bloesem kunnen vormen, maar dat 
verandert echter snel als de temperatuur stijgt: in een korte tijd 
barst alles dan los, met berken als de klassieke 
‘vroegbloeiers’. Berkenpollen zijn zeer allergeen en zullen dan 
ook direct tot hooikoorts leiden. 

Bianca is 39 jaar en moeder van 3 kinderen. Ze heeft sinds 2 
jaar last enorm van tranende ogen. ‘s Morgens wordt ze 
wakker met dikke opgezwollen ogen. Ze voelen zeer 
geïrriteerd. Ze kan geen fel licht verdragen en op de fiets heeft 
ze veel last van de wind. Haar ogen tranen voortdurend en in 
hevige mate. Soms ziet ze er niet goed door, wat op de fiets 
nog ook gevaarlijk is. 

Er is een onderzoek geweest in het ziekenhuis en de 
traanbuizen zijn opgerekt. Ze heeft diverse zalven gehad, 
maar het mag allemaal niet baten. Haar ouders hebben ook 
last van tranende ogen. De oorzaak van Bianca’s traanogen is 
niet duidelijk. Alleen dat het begint in september en nu in 
maart nog steeds blijft doorgaan. Ik schrijf haar 
homeopathische middelen voor die  in de regel aan mensen 
wordt gegeven met een allergie. Dat kan hooikoorts zijn of een 
stofallergie. 

Na een paar weken komt Bianca met een goed bericht. Haar 
ogen zijn veel rustiger en voelen beter. Binnenshuis heeft ze 
helemaal geen last meer en buiten gaat het prima als ze haar 
bril draagt. Ze is erg blij, want altijd dat branden en prikken in 
de ogen maakte haar erg vermoeid. 
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Het feit dat Bianca profijt heeft van deze medicijnen maakt het 
zeer waarschijnlijk dat er sprake is van een allergie. Voor de 
homeopaat interessant, maar voor Bianca maakt het niet uit, 
zij is van haar klachten af en dat is voor haar het belangrijkste. 

Praktijk voor Homeopathie, Annelies Scholten Tel 072-5725785 
www.homeopathiescholten.nl 
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WIST U DAT: 
 
Wist u dat: De dames van MET tegenwoordig vaak in het       

Buurthuis zijn. In het groen gekleed, dat als u wat wilt 
weten dit gerust aan hun kunt vragen. 

 
Wist U dat: Er in juli weer zomeractiviteiten gepland zijn.  
 voor inlichtingen kunt u in het buurthuis terecht. 
 
Wist u dat: Het afgelopen weekend de zomertijd is begonnen. 
 
Wist u dat: Er iedere vrijdag middag vrij Bridgen is in het  
 Buurthuis, kom gerust eens langs. 
 
Wist u dat: De KVS dit jaar van 10 tot 15 augustus is, en er  
 allerlei leuke spelletjes zijn. 
 
Wist u dat: We altijd een plekje voor u hebben als vrijwilliger. 
 
Wist u dat: Het buurthuis een plek is waar lief en leed met  
 elkaar gedeeld wordt. 
 
Wist u dat: We een bestuur hebben dat heel hard werkt om  
 veel leuke activiteiten in ons buurthuis te organiseren. 
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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 
 

 

 
 


