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Na een succesvolle eerste edi-
tie van de Mont Ventoux in 
september 2010, gaat Stichting 
de Ultieme Uitdaging op her-
haling. Destijds werd de 1.912 
meter hoge Franse berg getrot-
seerd door elf vrouwen uit Er-
melo en omgeving die hersteld 
waren van borstkanker. Al 
‘nordic walkend’ bereikten zij 
binnen acht uur de top.

,,Een geweldige ervaring’’, aldus 
een van de toenmalige deel-
neemsters. ,,De dag waar ik 
maanden voor getraind en naar 
toe geleefd had, was zowel let-
terlijk als figuurlijk een topdag! 

Af en toe hebben we het heel 
zwaar gehad, maar toch was het 
te doen. En het gevoel dat door 
me heenging toen we allemaal 
boven stonden, is met geen pen 
te beschrijven!’’’

Trainingsprogramma

De Ermelose Nordic Walking-
instructeur Bert Poelman is 
initiatiefnemer en begeleider 
van de Ultieme Uitdaging. Hij 
vult aan: ,,De deelneemsters 
aan de eerste editie waren allen 
in goede conditie dankzij een 
uitgekiend trainingsprogramma 
van zes maanden. Naast Nordic 
Walking-lessen volgden zij een 
krachttraining bij Bouw Sports 
en aquafitnesslessen bij zwem-
bad Calluna. Zodoende door-
stonden zij de lange tocht naar 
de top van de Mont Ventoux 
zonder noemenswaardige pro-
blemen. En herwonnen daarmee 
een belangrijk stuk vertrouwen 
in hun eigen lichaam.’’

Proeftraining

Bent u (ex-)kankerpatiënt en 
heeft u uiterlijk december 2011 de 
laatste behandelingen achter de 
rug? Kom dan op 28 maart naar 
de trimbaan in Ermelo. U kunt 
deelnemen aan een vrijblijvende 
proeftraining ter voorbereiding op 
de tweede editie van de Ultieme 
Uitdaging. Deelname aan deze 
proeftraining is gratis. Tijdens de 
training ervaart u wat de deelna-
me voor u kan betekenen en kunt 
u uw vragen stellen. En bent u 
vervolgens gemotiveerd om de ul-
tieme uitdaging aan te gaan? Dan 
kunt u zich ter plaatse aanmelden 
voor deelname.

Definitieve	training

De wekelijkse trainingen voor 

de tweede Ultieme Uitdaging 
starten begin april. Op 22 sep-
tember reizen de deelnemers 
voor een week af naar de Fran-
se Provence, waar de groep de 
Mont Ventoux beklimt onder 
begeleiding door Bert Poel-
man. De thuisreis is gepland 
op 29 september. De kosten 

van deelname aan de Ultieme 
Uitdaging bedragen 150 euro 
per persoon, inclusief training, 
reis- en verblijfkosten. 

De Ultieme UItdaging wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Rabobank Randmeren, Bouw 
Sports en zwembad Calluna.

Inschrijving 2de editie Mont Ventoux 
gestart; gratis proeftraining 28 maart

Ultieme uitdaging voor (ex-)kankerpatiënten

De Mont Ventoux wordt getrotseerd.

Op vrijdag 23 maart start de 
verkoop van de vijftien water-
villa’s van het project Zuyder-
zee in Spakenburg. 

Tijdens de inloopavond zijn be-
langstellenden van harte welkom 
tussen 17.00 en 21.00 uur in het 
infocentrum aan de Oostmaat 7. 

De verkoopinformatie ligt deze 
avond klaar en de inschrijfpro-
cedure worden vrijgegeven. 
ABC Arkenbouw die de bouw 
van de watervilla’s voor haar 
rekening neemt, is aanwezig om 
alle vragen te beantwoorden, 
alsook medewerkers van Ont-
wikkelingscombinatie Zuyderzee 

(bestaande uit Hopman Ontwik-
keling en Van Wijnen Project-
ontwikkeling Midden). De wa-
tervilla’s komen te liggen in het 
water van de nieuwe haven, nabij 
het centrum van Spakenburg, 
hebben zicht op het Eemmeer 
en zijn voorzien van een eigen 
ligplaats.

Start verkoop watervilla’s
Zuyderzee Spakenburg

Artist’s impression watervilla’s.

Weight Watchers, al meer dan 
veertig jaar een autoriteit op 
het gebied van gezond leven 
en afvallen, heeft een nieuwe 
coach met ingang van dinsdag 
6 maart in locatie Denksport-
centrum, Bikkersweg 90. Hier 
kunnen de cursisten iedere 
dinsdag om 20.00 uur de cur-
sus volgen onder leiding van 
coach Paula van Kordelaar.  In-
schrijven en wegen begint om 
19.30 uur. De cursusavond is 
verplaatst naar de dinsdag.

Het Weight Watchers-systeem 

draait al decennia lang om het 
toekennen van punten aan voe-
dingsmiddelen. Dit vertrouwde 
puntensysteem, waarmee we-
reldwijd miljoenen mensen 
succesvol zijn afgeslankt, is op 
basis van recente wetenschap-
pelijke kennis en jarenlange 
ervaring op het gebied van af-
slanken nog meer verbeterd. 
Vragen als ‘welke voeding geeft 
een verzadigd gevoel?’ ‘Welke 
ingrediënten dragen bij aan een 
goede gezondheid?’ En ‘hoe kun 
je af en toe gewoon toegeven aan 
onbedwingbare eetbehoeftes?’, 

staan in het ProPoints Plan 2.0 
centraal. Zo is er nog iets revolu-
tionair verbeterd aan het Weight 
Watchers programma, wat u te 
horen zal krijgen op de cursus.

Flexibel	en	bewust	
afvallen

Het Weight Watchers program-
ma is kortom nog nooit zo flexi-
bel geweest, waardoor mensen 
nog makkelijker keuzes kunnen 
maken in hun eetgewoontes. De 
bewustwording van wat mensen 
eten en drinken is cruciaal in het 
succesvol afvallen. Door bewust 
met eten bezig te zijn, nemen 
mensen betere eetgewoontes 

aan. Het ProPoints Plan 2.0  is 
dan ook meer dan een dieet, 
het leert je goed om te gaan 
met voeding waardoor het een 
levensstijl wordt, uiteraard met 
als doelstelling af te vallen en dit 
gewicht ook op lange termijn te 
behouden. 

Het ProPoints Plan 2.0 kan zo-
wel online als via één van de vele 
cursussen in het land gevolgd 
worden. 
Nieuw is de Weight Watchers 
App; deze is gratis te downloa-
den via de App Store. Ideaal voor 
onderweg, op deze manier is 
Weight Watchers altijd binnen 
handbereik.

Nieuwe Weight Watchers-coach 
in locatie Denksportcentrum

Vandaag werd op Rietgans 98 
na een ingrijpende verbouwing 
de nieuwe praktijkruimte van 
PedicuRia op feestelijke wijze 
geopend. Onder het toeziend 
oog van talloze klanten, fami-
lie, collega’s en bekenden werd 
een rood lint doorgeknipt en 
konden de aanwezigen onder 
het genot van een hapje en 
een drankje een kijkje nemen 
in het nieuwe onderkomen 
van pedicure Ria ter Haar-
Veenhof.

Ria begon haar pedicurepraktijk 
vijf jaar geleden in de salon van 
vriendin en buurvrouw Jaque-
liene Koelewijn, die al jaren Hair, 
Face & Bodycare runt. Op de 
vraag waarom ze heeft gekozen 
voor een nieuwe praktijkruimte, 
antwoordt Ria enthousiast: 
..Ik zag mijn klantenbestand 
groeien en na verloop van tijd 
ga je toch stiekem aan een eigen 
onderkomen denken. Toen een 
bevriende aannemer mij wees 
op de mogelijkheden om door 
een grondige verbouwing een 
professionele moderne ruimte 
te creëren, was de beslissing snel 
genomen”.

Verbouwing

Begin januari werd een aanvang 
gemaakt met de verbouwing 
door bouwbedrijf A. Huurdeman 
uit Amersfoort, waar ook diverse 
bouwvakkers uit Bunschoten 
werkzaam zijn. ,,De mannen 
hebben echt vakwerk geleverd. 
Tot in detail is alles even prach-
tig uitgevoerd…” aldus Ria. ,,Eind 
februari was alles gereed en kon 
ik beginnen”.
De nieuwe praktijkruimte be-
vindt zich op de begane grond 
met een eigen ingang direct aan 
de voorkant van het huis. ,,Ik 

vond het heel belangrijk om de 
praktijkruimte geheel geschei-
den te houden van de rest van 
ons huis”, zegt Ria, ,,vandaar dat 
we ervoor hebben gekozen om, 
naast een eigen ingang, ook een 
apart bezoekerstoilet te laten 
aanbrengen”. De praktijkruimte 
is gebouwd volgens de allerlaat-
ste strenge eisen op het gebied 
van hygiëne, Arbo en milieu, zo-
als voorgeschreven wordt door 
brancheorganisatie ProVoet. 
Tevens is de ruimte voorzien van 
airco en is het opvallend licht 
door de aanwezigheid van een 
groot dakvenster.

Docente

Naast de reguliere pedicurebe-
handelingen heeft Ria nog meer 
noten op haar zang. Zo is ze al 
enkele jaren pedicuredocente op 
freelance basis. Hiervoor heeft 
ze haar diploma voor pedagogiek 
en didactiek behaald bij Windes-
heim. Er zijn diverse pedicures 
hier ter plaatse die les hebben 
gekregen van Ria. 
Daarnaast is Ria bevoegd om 
mensen met diabetes of reuma 
te behandelen. Ook voor diverse 
cosmetische ingrepen kan men 
bij PedicuRia terecht, zoals 
french pedicure, nail-art, nagel-
reparatie etc.

Unieke	service

Naast de reguliere behandelin-
gen heeft PedicuRia een unieke 
extra service: cliënten die slecht 
ter been zijn, kunnen ‘s avonds, 
in overleg, kosteloos gehaald en 
gebracht worden…
Om een afspraak te maken met 
PedicuRia, kun u bellen met een 
van de telefoonnummers die u 
vindt in de advertentie elders in 
deze krant.

PedicuRia opent 
nieuwe praktijkruimte

Een	nieuwe	lente,	een	nieuw	geluid…

Ria ter Haar-Veenhof in haar nieuwe praktijkruimte.

Jannie de Graaf in te 
schakelen als ‘opruimcoach’

La Ruelle organiseert donder-
dagavond 29 maart een speci-
ale Bond no. 9 avond,  waarop 
u kunt kennismaken met het 
gehele Bond-assortiment 
van maar liefst 45 exclusieve 
geuren!

Bond No.9 is gevestigd aan 9 
Bond Street in New York, daar 
komt de naam vandaan, maar 
niet alleen de naam is geïn-
spireerd door New York, ook 
alle geuren zijn geïnspireerd 
aan verschillende delen van de 
beroemde stad. De collectie 
parfums is werkelijk gigantisch. 

De van oorsprong Franse, par-
fumexpert Laurice Rahmé is dit 
merk gestart in 2002, sindsdien 
hebben haar creaties vele har-
ten veroverd. 

Bond No. 9 creeërd hun par-
fums dus door verschillende 
plaatsen, wijken en straten in 
New York te gebruiken als in-
spiratiebron. 

Door verschillende Bond No. 
9 parfums te mixen zou je 
dus het ultieme New Yorkse 
parfum moet krijgen. Zo kun 
je dus de ene dag ruiken naar 

Chinatown en de volgende dag 
naar Gramercy Park of wat 
dacht je van New Haarlem? De 
parfums zijn op authentieke 
wijze gemengd en bevatten 
hoge (20 %) concentraties van 
pure eaux de parfums, hierdoor 
zijn de geuren erg lang houd-
baar. 

Ervaar op deze avond gelijk de 
allernieuwste creatie van Bond 
no. 9! Reserveer nu voor deze 
speciale belevenis avond en 
ervaar onder het genot van een 
hapje en een drankje van deze 
bijzondere geuren!

Beleef New York City
bij La Ruelle

Als start van het watersport 
seizoen heeft van Halteren 
watersport weer haar jaar-
lijkse open dag op zaterdag 
24 maart/

Op deze dag zullen tal van le-
veranciers aanwezig zijn om in-
formatie te verstrekken van de 
door hun vertegenwoordigde 
producten.

In de winkel zijn aanwezig 

Starbrite Nederland, een groot 
arsenaal aan schoonmaakpro-
ducten, en tevens wordt er een 
film vertoond van het product 
Startron; Lankhorst en Tase-
laar die u van info kan voor-
zien van Talamex; Neptunus 
touw;Lewmar, rubberboten en 
buitenboordmotoren; Raymari-
ne Nederland die een werkende 
plotter demonstreert van het 
nieuwe Raymarine 7 scherm; 
Flevo Yacht Coatings met info 

over Boero International en de 
IIssel verf en tevens vrijblij-
vende inspecties bij boten met 
ligplaats Spakenburg.  
Riwax verzorgt een demonstra-
tie poetsen bij van Halteren 
Boatcare.

Nieuw in de winkel is Elskamp 
tuinmeubelen die meubelen le-
vert van het merk Beach7.

Al met al reden genoeg om za-
terdag een bezoek te brengen 
aan het Nautisch Centrum Spa-
kenburg en voor een hapje en 
een drankje wordt gezorgd.

Open huis en infodag bij 
van Halteren watersport

Bike Totaal Steven Koelewijn 
viert vanaf donderdag 22 
maart de lente, samen met u. 
Met spectaculaire acties, aan-
biedingen en hoge kortingen. 
Deze kortingen lopen per dag 
op. Op donderdag 10%. Op 
vrijdag 15%, tevens is er dan 
ook een speciale Sparta Ion 
Proefritdag. Op zaterdag 24 
maart wordt het kortingsfes-
tijn besloten met maar liefst 
20% korting op de voorradige 
fietscollectie. Op elektrische 
fietsen geldt een voordeel ge-
durende de drie dagen van 300 
tot wel 500 euro!

De voorjaarsopruiming is een 
jaarlijks terugkerende actie, 
telkens in een andere vorm. 
Behalve het voordeel zijn er 
zoveel meer redenen om te kie-
zen voor Steven Koelewijn Bike 
Totaal. Vakkundigheid, service, 
snelheid, goede prijs-kwaliteits-

verhouding, het zijn een paar 
redenen. Beter is het om eens 
richting de Zuidwenk 82 te rij-
den en te komen proeven van de 
fietslente bij Bike Totaal Steven 
Koelewijn.

De kortingen gelden uitsluitend 
op de winkelvoorraad fietsen, 
waarbij u op donderdag van de 
meeste keus kunt profiteren, op 
vrijdag van een extra interes-
sante korting van 15% en op 
zaterdag maar liefst 20% korting. 
Maar op=op…
Vooruitlopend op 2013 weten 
Jan, Marcel en Larry te verklap-
pen dat het jubileumjaar ook een 
heel bijzonder jaar gaat worden. 
Naast het vieren van het 75-jarig 
jubileum, staan er bijzondere 
verassingen op stapel. Maar eerst 
komt de lente van 2012… Zie 
ook de advertentie op de voorpa-
gina van deze krant.
De elektrische fiets is een ideale 

fiets voor mensen die zich op 
een vlotte, comfortabele ma-
nier willen verplaatsen tijdens 
een ontspannen fietstocht of 
wanneer je snel filevrij naar je 
werk wilt fietsen. Maak snel een 
proefrit op de nummer 1 elektri-
sche fiets en ervaar het duwtje in 
de rug. Kom het ervaren tijdens 
de Sparta ION Opstapdag op 
23 maart bij Bike Totaal Steven 
Koelewijn.
Kunt u niet wachten? Geen pro-
bleem: bezoek dan nu alvast de 
winkel en probeer de testfiets 
uit! Bike Totaal  Steven Koe-
lewijn gefet u graag uitleg en 
advies. Natuurlijk kunt u ook zelf 
rondkijken onder het genot van 
een kopje koffie!

Derby-actie

Op zaterdagochtend geeft Bike 
Totaal Steven Koelewijn maar 
liefst vijftien kaarten weg voor 

dé voetbalderby. De eerste vijf-
tien klanten die minimaal € 50,- 
besteden, krijgen een kaart. 
Kortom, het fietsvoorjaar is be-
gonnen bij Bike Totaal Steven 
Koelewijn.

Het fietsvoorjaar is begonnen
bij Bike Totaal Steven Koelewijn

Een Australische bouwvakker 
kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had 

van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel 
uit te vinden. Nu, twaalf jaar 
later, is zijn productlijn daar 
uitgegroeid tot het best ver-
kochte huidverzorgingspro-
duct op natuurlijke basis en is 
Grahams bij heel veel mensen 
niet meer uit het leven weg te 
denken.

Sinds kort is de bijzondere huid-
verzorgingslijn in Nederland 
verkrijgbaar. Zo ook in Bunscho-
ten-Spakenburg waar de pro-
ducten van Grahams Skincare te 
koop zijn bij Etos van Twillert. 

Eigenaar van Etos van Twillert 
vertelt enthousiast over zijn 
nieuwe productlijn: ,,In onze 
winkel komen regelmatig klan-
ten met huidproblemen. Psori-

asis bijvoorbeeld, maar ook een 
zeer droge huid en eczeem zijn 
veel voorkomende aandoenin-
gen. Er is al veel te koop voor de 
probleemhuid, maar lang niet 
iedereen heeft baat bij dezelfde 
producten. Ik ben daarom altijd 
op zoek naar nieuwe mogelijkhe-
den, want het is afschuwelijk om 
de hele dag jeuk te hebben.’’ 

In Australië, Nieuw Zeeland, 
de Verenigde Staten en Canada 
behalen mensen met de produc-
ten van Grahams al jaren goede 
resultaten, maar de productlijn 
was in Europa helaas nooit ver-
krijgbaar. ,,Heel recent hoorde ik 
dat Geoff Graham en zijn men-
sen met een importeur voor de 
Europese markt rond waren, een 
Nederlands bedrijf nota bene! 
Ik wist meteen dat dit iets voor 

onze winkel was en zodoende 
beschikten wij als eerste in de 
regio over deze fantastische lijn. 
De producten zijn gemaakt op 
natuurlijke basis. 
Er is een actief werkende crème 
die aangebracht wordt op de 
geïrriteerde huid, maar ook een 
heerlijke badolie, een verzor-
gende balsem, shampoo voor de 
hoofdhuid, conditioner, douche-
gel en zeep.”

Eigenaar van Etos van Twillert 
zegt tot slot: ,,Ook elders in het 
land weet men Grahams inmid-
dels al te vinden. Ik hoor veel 
mensen met eczeem en psoriasis 
altijd zeggen ‘Ik heb al zoveel ge-
probeerd maar niets helpt’. Juist 
tegen die mensen wil ik zeggen: 
probeer het uit! Het is absoluut 
aan te bevelen.’’

Primeur voor Bunschoten-Spakenburg 
met product voor probleemhuid

Wanneer mensen problemen 
hebben met het huishouden 
of de administratie ervan 
kunnen zij vanaf heden te-
recht bij Jannie de Graaf. De 
Spakenburgse gaat per direct 
aan de slag als opruimcoach. 
,,Ik ga bij mensen langs wan-
neer het niet goed gaat met 
het huishouden of de admi-
nistratie ervan. Ik ben er om 
hen te helpen dat weer op de 
rit te krijgen.’’

Met ‘Dat Ruimt Op-Professio-
nal Organizing’ hoopt De Graaf 
mensen te helpen het structuur 
terug te vinden. ,,Nadat ik het 
enkele jaren geleden op televi-

sie zag, werd ik er enthousiast 
voor. Dat programma ging 
over verzamelwoede: mensen 
die steeds meer in huis halen 
en er maar moeilijk afstand 
van kunnen doen. Zij werden 
vervolgens geholpen door een 
professional organizer.’’

De Graaf zag dit wel zitten en 
ging direct de mogelijkheden 
onderzoeken zelf personal or-
ganizer te kunnen worden. 

,,Ik heb aan de NBPO (Neder-
landse beroepsvereniging voor 
professional organisers) een 
opleidingscursus gedaan en 
ben nu aspirant-lid.’’ In die rol 

mag ze al beginnen. ,,Kort ge-
zegd ben ik een opruimcoach.’’
,,Het is een heel breed beroep’’, 
legt Jannie de Graaf uit. ,,Je 
kunt er veel kanten mee op. Ik 
kan helpen bij het verhuizen, 
wanneer mensen door hun vele 
spullen op zolder niet weten 
waar ze moeten beginnen. Of 
bij mensen bij wie om wat voor 
een reden dan ook het huis-
houden niet loopt. Kijk, er zijn 
mensen die nooit echt geleerd 
hebben op te ruimen. Daar help 
ik ze dan bij.’’

Kijk voor meer informatie in 
de advertentie elders in deze 
krant.

LOS-TV zendt zaterdagavond 
om 20.00 uur de gehele wed-
strijd Spakenburg-IJsselmeer-
vogels uit.

De LOS maakt gebruik van 
nieuwe camera’s die garant staan 
voor scherpere beelden. Ook de 
wijze van monteren is nieuw, na-
melijk vanaf de harde schijf van 

de camera’s. ,,Dit alles moet er 
toe leiden dat we de kijker meer 
kwaliteit willen geven”, zo laat 
Hans van Tricht weten. Uiter-
aard ontbreken de interviews na 
afloop niet. 
Ook de tv-beelden die in beide 
sporthallen tijdens de wedstrijd 
worden vertoond zijn afkomstig 
van de LOS.

Derby ’s avonds
op LOS-TV


