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KORT NIEUWS

Vrijwilligers 
gezocht
NuNspeet - De Veluwse 
Heuvel biedt senioren 
dagverzorging en de 
mogelijkheid om deel te 
nemen aan activiteiten 
in verenigingsverband. 
Op maandag, dinsdag en 
donderdag (deels om de 
week) zijn vrijwilligers 
erg welkom. Hulpvaar-
dige, vriendelijke gast-
vrouwen en gastheren 
die het leuk vinden hun 
steentje bij te dragen aan 
de gezelligheid tijdens 
het koffie schenken en de 
warme maaltijd, kunnen 
voor meer informatie 
terecht bij de vrijwil-
ligerscoördinator van de 
Veluwse Heuvel. Zij is op 
maandag en donderdag 
bereikbaar via telefoon-
nummer 06-23 83 96 
75 en via het mailadres 
ingrid.lievense@znwv.nl. 
Natuurlijk zijn vrijwil-
ligers ook welkom bij het 
Servicepunt Vrijwilligers 
Nunspeet voor deze en/of 
andere vrijwilligersvaca-
tures.

Wildspieden met 
de boswachter
VierhouteN - Vanaf 
hotel De Vossenberg 
aan de Elspeterbosweg 
1 in Vierhouten start 
28 juni een tocht naar 
de wildobservatiepost 
Wildarena Hemellootjes. 
Hier kan men edelherten, 
wilde zwijnen, moeflons, 
reeën en damherten zien.  
De Wildarena is alleen 
onder begeleiding van de 
boswachter van Staats-
bosbeheer te bezoeken, 
en alle excursies starten 
bij hotel de Vossenberg te 
Vierhouten.

De tocht, die ongeveer 
2,5 uur duurt, begint om 
20.30 uur. Volwassenen 
betalen 14,95 euro voor 
deelname, kinderen van 
10 tot 12 jaar 12,95 euro. 
Online reserveren: http://
www.staatsbosbeheer.
nl/hemellootjes 

Lezing over de 
Amish
NuNspeet -In Het Venster 
aan de Elburgerweg 15, 
vertelt mevrouw Mari-
anne Grandia, vertaal-
ster en schrijfster van 
Amish-romans woensdag 
25 juni vanaf 14.30 uur 
over de Amish. Door haar 
vertaalwerk van diverse 
Amish boeken kreeg 
Marianne Grandia veel 
belangstelling voor de 
Amish. Ze heeft daarom 
de Amish in de Ver-
enigde Staten opgezocht 
om te kijken wat er klopte 
van alle verhalen.
Najaar 2012 heeft zij di-
verse gezinnen in Penn-
sylvania bezocht en aan 
de hand van een power-
pointpresentatie vertelt 
zij graag over het leven 
van de Amish. Marianne 
neemt diverse Amish kle-
dingstukken en andere 
materialen mee. Ook haar 
eigen boeken, waaronder 
de Amish novelle De 
Picknick. Entree 2,50 
euro.

Frida-s-theetuin is de eerste 
officiële theetuin in Nunspeet

Frida Bonestroo is trots op het onderkomen van de theetuin. Een ideaal plekje voor een groep van 
ongeveer acht mensen voor een gezellige high tea met alles wat daar bijhoort.  Foto: Dick Baas

NuNspeet - Luieren in de 
zon, samen lachen, lees 
een boek, luisteren naar de 
vogels, blote voeten in het 
gras, chill en geniet van het 
moment. Het zijn wat kleur-
rijke bordjes bij de ingang 
van de theetuin. Eindelijk is 
het zover. De aanvraag voor 
een theetuin is gehonoreerd. 
Het heeft wel wat voeten in 
aarde gehad, want er moest 
eerst een beleid voor thee-
tuinen vastgesteld worden. 
Dat is gebeurd en kon een 
vergunning gegeven wor-

den. Op zaterdag 28 juni is 
de officiële start met de jaar-
lijkse Crea-Fair tussen 10.00 
en 16.00 uur. Natuurlijk was 
de theetuin er al, maar nu 
kan er wat gemakkelijker ge-
adverteerd worden voor een 
high tea en andere activitei-
ten. De theetuin is een acti-
viteit van Frida Bonestroo. 
Samen met echtgenoot Wil-
lem van Grevengoed heeft 
zij de camping Kostverlo-
ren aan de Oude Zeeweg in 
Nunspeet. Met 33 plaatsen 
hebben zij een rustige cam-

ping met veel vaste gasten.
De Crea-Fair wordt nu voor 
de vierde keer gehouden. Het 
is een laagdrempelige ma-
nier om mensen die creatief 
bezig zijn de gelegenheid te 
bieden om hun producten te 
laten zien en te verkopen. Er 
is dan ook veel belangstel-
ling. De Crea-Fair is beslist 
niet alleen voor de camping-
gasten. Alle Nunspeters zijn 
welkom, want voor veel in-
woners is Camping Kostver-
loren nog onbekend.

De Nerflander in Nunspeet is de enige praktijk voor psychomotorische kindertherapie in Nederland met alpaca’s 

Alpaca’s unieke dieren bij therapie
De Nerflander is 
een praktijk voor 
psychomotorische 
kindertherapie (PMKT), 
weerbaarheidstraining 
en individuele 
belegeleiding (autisme) 
aan de Kolmansweg 
in Nunspeet. PMKT is 
therapie voor kinderen 
die vastlopen in hun 
ontwikkeling en dit laten 
zien in hun gedrag. Een 
alpaca is een bijzonder 
en uniek middel om in te 
zetten bij de behandeling.

Door Dick Baas

NuNspeet - De praktijk be-
staat nu twee jaar, loopt goed, 
maar wat meer bekendheid 
kan Annemieke Hendrik-
sen-Goudzwaard best wel 
gebruiken. Ze heeft aan de 
Kolmansweg een prach-
tige plek voor haar praktijk, 
naast het huis van haar ou-
ders. De 35-jarige Anne-
mieke, geboren en getogen 
in Nunspeet, begon met een 
studie sociaal pedagogisch 
werk en vervolgde met de 
PABO. Ze was leerkracht 
op meerdere basisscholen 
en trouwde met Marc Hen-
driksen, ook een Nunspeter, 
zoon van orgelbouwer Hen-
driksen (en Reitsma). Twee 
kinderen van tien en zeven 
jaar. Een van de kinderen 
bleek het syndroom van 
Asperger te hebben. Er kwa-

men jaren van onderzoek en 
therapie. Annemieke volgde 
trainingen en zo ontstond 
de passie om haar kennis 
en ervaring door te geven. 
Ze volgde de opleiding voor 
psychomotorische kinder-
therapie en begon een eigen 
praktijk De Nerflander. Die 
naam is afkomstig uit een 
boek van Max Lucado. De 

De alpaca’s zien er wat kaal uit. Ze zijn juist van hun wollen vacht ontdaan. Annemieke Hendriksen-
Goudzwaard werkt met deze dieren in  haar praktijk voor kindertherapie.  Foto: Dick Baas

Nerflanders zijn een houten 
volkje dat elkaar beplakt  
met stickers (goed of niet 
goed). Houtsnijder Eli geeft 
niets om deze stickers en 
als de Nerflanders hem ver-
trouwen vallen de stickers 
af en zijn ze allemaal goed. 
Dat is ook de filosofie van de 

praktijk: geef kinderen hun 
eigen kracht terug. Er is een 
breed aanbod van  middelen 
om dat te bereiken. Daarbij 
is de alpaca bijzonder. De 
vader van Annemieke fokt 
deze dieren. Ze trekken 
altijd bekijks op de hoek 
Kolmansweg/Pangelerweg. 

Annemieke kwam er achter 
dat deze dieren in Amerika 
een rol spelen in therapie en 
vond dat een mooie combi-
natie. De alpaca laat aan zijn 
lichaamstaal veel aflezen 
en bouwt vertrouwen op in 
contact met mensen. Info op 
www.denerflander.nl.

NuNspeet - Volleybalvereni-
ging Hellas houdt vrijdag 
27 juni een Jeugd Beachvol-
leybaltoernooi.  Dit jeugd-
toernooi gaat vooraf aan het 
tweedaagse toernooi voor 
volwassenen. In samenwer-
king met de combinatie-
functionarissen sport in de 
gemeente Nunspeet heeft 
Hellas dit toernooi opgezet. 
Alle basisscholen zijn bena-
derd om de kinderen van de 
groepen 7 en 8  enthousiast 
te maken voor dit toernooi.  

Tijdens het toernooi wordt 
smashvolleybal gespeeld. 

Dit spel heeft enkele regels, 
die tijdens de volleyballes 
zijn uitgelegd en geoefend. 
Het is dus voor alle kinde-
ren leuk om mee te doen aan 
dit toernooi, want ze hoeven 
niet per se al goed te kunnen 
volleyballen.
Speciale aandacht is er 
voor sportiviteit, ofwel fair-
play. Het team dat zich het 
sportiefste opstelt, kan een 
mooie beker winnen.
Op www.nunspeetbeweegt.
nl is meer informatie te vin-
den over het toernooi en 
over volleybalvereniging 
Hellas.

Jeugd Beach Volleybal
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Colofon Afvallen was nog nooit zo makkelijk!

Telefoon: 
088 777 2000 
Website: 
www.eazyshape.nl

Eazy Shape is momenteel het 
nummer 1 dieet product in Ne-
derland. Al duizenden Neder-
landers vallen eindelijk snel, 
gezond en blijvend af.

Wat is Eazy Shape?
De nieuwe generatie Eazy 
Shape shakes zijn een revolutie 
op het gebied van dieet produc-
ten. Eazy Shape ondersteunt je 
bij het snel en blijvend berei-
ken van je streefgewicht. Ook 
gaat het de veroudering van de 
huid, spieren en botten tegen.

De shakes bevatten hoogwaar-
dige voedingsstoffen die het 
metabolisme sneller laten wer-
ken en effectieve vetverbran-
ding stimuleren. Eazy Shape 

pakt vooral ook probleemge-
bieden aan zoals buik, billen 
en benen. De shakes houden je 
goed verzadigd en geven je de 
hele dag door energie.

ACTIE WEGENS GROOT SUCCES 
VERLENGD: Bestel vòòr 9 juli 
op de website of telefonisch 
een maandpakket voor €59,95 
in plaats van €79,95!

INHOUD MAANDPAKKET:
■ 4 heerlijke smaken
■ Shaker cadeau
■ Gratis coaching
■ Dieet handboekje

Vandaag besteld, morgen in huis

››  Wetenschappelijk 
bewezen werking

(advertorial)

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
advertorial

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 voor de klachten van zijn zoon. Nu, 
veertien jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct op
natuurlijke basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en psoriasis en is 
het bij veel mensen niet meer uit het leven weg te 
denken.

Jeroen Dorresteijn haalde de crème naar Europa en 
introduceerde het om te beginnen in Nederland. 
Dorresteijn vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kinderen 
met eczeem die zich tot bloedens toe krabben. Op 
zoek naar een oplossing kwam ik op buitenlandse 
internetforums steeds goede ervaringen van het
Australische “Grahams” tegen. Ik besloot een aantal 
producten uit het assortiment hierheen te halen en
deelde die bij wijze van test uit aan mensen met 
eczeem, psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen 
ik de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat
heel veel mensen hierin hadden gevonden wat zij al 
zo lang zochten; zij waren af van de ellendige jeuk en 
hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland in de 
winkels. Het zijn stuk voor stuk probleemoplossende 
producten zoals de eerder genoemde Eczeem 
Crème en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), 
maar ook bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes , roos). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en veel
herhalingsverkopen zien, worden er weer meer 
mensen op het bestaan van Grahams gewezen. En 
de gebruikers zelf vertellen het natuurlijk ook door; 
vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus 
de familie is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel emotionele
reacties’, vertelt Dorresteijn tot slot. ‘Je kunt je niet
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
altijd verschrikkelijk last van zijn/haar huid heeft en
nu ineens aan den lijve ondervindt dat er ook een 
leven zonder krabben en schilfers mogelijk is.’

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Grahams skincare

Drogisterij Janssen
Klokbekerweg 166, Elburg
T: 0525 683 176

Epaper:(www.janjp.nl)

Asbest- of
asbestvrije
golfplaten

•

• Rapido montage (na overleg foto
van het te vervangen dak)

ACTIE

Heeft u vragen?
Neem gericht contact op met Jan J.P.

VERWIJDER
ZE NU

10%
KORTING
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Vrijwilligers 
gezocht
NuNspeet - De Veluwse 
Heuvel biedt senioren 
dagverzorging en de 
mogelijkheid om deel te 
nemen aan activiteiten 
in verenigingsverband. 
Op maandag, dinsdag en 
donderdag (deels om de 
week) zijn vrijwilligers 
erg welkom. Hulpvaar-
dige, vriendelijke gast-
vrouwen en gastheren 
die het leuk vinden hun 
steentje bij te dragen aan 
de gezelligheid tijdens 
het koffie schenken en de 
warme maaltijd, kunnen 
voor meer informatie 
terecht bij de vrijwil-
ligerscoördinator van de 
Veluwse Heuvel. Zij is op 
maandag en donderdag 
bereikbaar via telefoon-
nummer 06-23 83 96 
75 en via het mailadres 
ingrid.lievense@znwv.nl. 
Natuurlijk zijn vrijwil-
ligers ook welkom bij het 
Servicepunt Vrijwilligers 
Nunspeet voor deze en/of 
andere vrijwilligersvaca-
tures.

Wildspieden met 
de boswachter
VierhouteN - Vanaf 
hotel De Vossenberg 
aan de Elspeterbosweg 
1 in Vierhouten start 
28 juni een tocht naar 
de wildobservatiepost 
Wildarena Hemellootjes. 
Hier kan men edelherten, 
wilde zwijnen, moeflons, 
reeën en damherten zien.  
De Wildarena is alleen 
onder begeleiding van de 
boswachter van Staats-
bosbeheer te bezoeken, 
en alle excursies starten 
bij hotel de Vossenberg te 
Vierhouten.

De tocht, die ongeveer 
2,5 uur duurt, begint om 
20.30 uur. Volwassenen 
betalen 14,95 euro voor 
deelname, kinderen van 
10 tot 12 jaar 12,95 euro. 
Online reserveren: http://
www.staatsbosbeheer.
nl/hemellootjes 

Lezing over de 
Amish
NuNspeet -In Het Venster 
aan de Elburgerweg 15, 
vertelt mevrouw Mari-
anne Grandia, vertaal-
ster en schrijfster van 
Amish-romans woensdag 
25 juni vanaf 14.30 uur 
over de Amish. Door haar 
vertaalwerk van diverse 
Amish boeken kreeg 
Marianne Grandia veel 
belangstelling voor de 
Amish. Ze heeft daarom 
de Amish in de Ver-
enigde Staten opgezocht 
om te kijken wat er klopte 
van alle verhalen.
Najaar 2012 heeft zij di-
verse gezinnen in Penn-
sylvania bezocht en aan 
de hand van een power-
pointpresentatie vertelt 
zij graag over het leven 
van de Amish. Marianne 
neemt diverse Amish kle-
dingstukken en andere 
materialen mee. Ook haar 
eigen boeken, waaronder 
de Amish novelle De 
Picknick. Entree 2,50 
euro.

Frida-s-theetuin is de eerste 
officiële theetuin in Nunspeet

Frida Bonestroo is trots op het onderkomen van de theetuin. Een ideaal plekje voor een groep van 
ongeveer acht mensen voor een gezellige high tea met alles wat daar bijhoort.  Foto: Dick Baas

NuNspeet - Luieren in de 
zon, samen lachen, lees 
een boek, luisteren naar de 
vogels, blote voeten in het 
gras, chill en geniet van het 
moment. Het zijn wat kleur-
rijke bordjes bij de ingang 
van de theetuin. Eindelijk is 
het zover. De aanvraag voor 
een theetuin is gehonoreerd. 
Het heeft wel wat voeten in 
aarde gehad, want er moest 
eerst een beleid voor thee-
tuinen vastgesteld worden. 
Dat is gebeurd en kon een 
vergunning gegeven wor-

den. Op zaterdag 28 juni is 
de officiële start met de jaar-
lijkse Crea-Fair tussen 10.00 
en 16.00 uur. Natuurlijk was 
de theetuin er al, maar nu 
kan er wat gemakkelijker ge-
adverteerd worden voor een 
high tea en andere activitei-
ten. De theetuin is een acti-
viteit van Frida Bonestroo. 
Samen met echtgenoot Wil-
lem van Grevengoed heeft 
zij de camping Kostverlo-
ren aan de Oude Zeeweg in 
Nunspeet. Met 33 plaatsen 
hebben zij een rustige cam-

ping met veel vaste gasten.
De Crea-Fair wordt nu voor 
de vierde keer gehouden. Het 
is een laagdrempelige ma-
nier om mensen die creatief 
bezig zijn de gelegenheid te 
bieden om hun producten te 
laten zien en te verkopen. Er 
is dan ook veel belangstel-
ling. De Crea-Fair is beslist 
niet alleen voor de camping-
gasten. Alle Nunspeters zijn 
welkom, want voor veel in-
woners is Camping Kostver-
loren nog onbekend.

De Nerflander in Nunspeet is de enige praktijk voor psychomotorische kindertherapie in Nederland met alpaca’s 

Alpaca’s unieke dieren bij therapie
De Nerflander is 
een praktijk voor 
psychomotorische 
kindertherapie (PMKT), 
weerbaarheidstraining 
en individuele 
belegeleiding (autisme) 
aan de Kolmansweg 
in Nunspeet. PMKT is 
therapie voor kinderen 
die vastlopen in hun 
ontwikkeling en dit laten 
zien in hun gedrag. Een 
alpaca is een bijzonder 
en uniek middel om in te 
zetten bij de behandeling.

Door Dick Baas

NuNspeet - De praktijk be-
staat nu twee jaar, loopt goed, 
maar wat meer bekendheid 
kan Annemieke Hendrik-
sen-Goudzwaard best wel 
gebruiken. Ze heeft aan de 
Kolmansweg een prach-
tige plek voor haar praktijk, 
naast het huis van haar ou-
ders. De 35-jarige Anne-
mieke, geboren en getogen 
in Nunspeet, begon met een 
studie sociaal pedagogisch 
werk en vervolgde met de 
PABO. Ze was leerkracht 
op meerdere basisscholen 
en trouwde met Marc Hen-
driksen, ook een Nunspeter, 
zoon van orgelbouwer Hen-
driksen (en Reitsma). Twee 
kinderen van tien en zeven 
jaar. Een van de kinderen 
bleek het syndroom van 
Asperger te hebben. Er kwa-

men jaren van onderzoek en 
therapie. Annemieke volgde 
trainingen en zo ontstond 
de passie om haar kennis 
en ervaring door te geven. 
Ze volgde de opleiding voor 
psychomotorische kinder-
therapie en begon een eigen 
praktijk De Nerflander. Die 
naam is afkomstig uit een 
boek van Max Lucado. De 

De alpaca’s zien er wat kaal uit. Ze zijn juist van hun wollen vacht ontdaan. Annemieke Hendriksen-
Goudzwaard werkt met deze dieren in  haar praktijk voor kindertherapie.  Foto: Dick Baas

Nerflanders zijn een houten 
volkje dat elkaar beplakt  
met stickers (goed of niet 
goed). Houtsnijder Eli geeft 
niets om deze stickers en 
als de Nerflanders hem ver-
trouwen vallen de stickers 
af en zijn ze allemaal goed. 
Dat is ook de filosofie van de 

praktijk: geef kinderen hun 
eigen kracht terug. Er is een 
breed aanbod van  middelen 
om dat te bereiken. Daarbij 
is de alpaca bijzonder. De 
vader van Annemieke fokt 
deze dieren. Ze trekken 
altijd bekijks op de hoek 
Kolmansweg/Pangelerweg. 

Annemieke kwam er achter 
dat deze dieren in Amerika 
een rol spelen in therapie en 
vond dat een mooie combi-
natie. De alpaca laat aan zijn 
lichaamstaal veel aflezen 
en bouwt vertrouwen op in 
contact met mensen. Info op 
www.denerflander.nl.

NuNspeet - Volleybalvereni-
ging Hellas houdt vrijdag 
27 juni een Jeugd Beachvol-
leybaltoernooi.  Dit jeugd-
toernooi gaat vooraf aan het 
tweedaagse toernooi voor 
volwassenen. In samenwer-
king met de combinatie-
functionarissen sport in de 
gemeente Nunspeet heeft 
Hellas dit toernooi opgezet. 
Alle basisscholen zijn bena-
derd om de kinderen van de 
groepen 7 en 8  enthousiast 
te maken voor dit toernooi.  

Tijdens het toernooi wordt 
smashvolleybal gespeeld. 

Dit spel heeft enkele regels, 
die tijdens de volleyballes 
zijn uitgelegd en geoefend. 
Het is dus voor alle kinde-
ren leuk om mee te doen aan 
dit toernooi, want ze hoeven 
niet per se al goed te kunnen 
volleyballen.
Speciale aandacht is er 
voor sportiviteit, ofwel fair-
play. Het team dat zich het 
sportiefste opstelt, kan een 
mooie beker winnen.
Op www.nunspeetbeweegt.
nl is meer informatie te vin-
den over het toernooi en 
over volleybalvereniging 
Hellas.

Jeugd Beach Volleybal
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