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Natuurlijke pijnstiller voor 
gewrichten en bij reuma

Chronische gewrichtspijn
Gewrichtspijn komt vaak voor 
in handen, vingers, polsen, 
rug, nek en knieën. Lichaams-
delen die we bij zo’n beetje 
iedere beweging gebruiken.  
Met pijnlijke gewrichten is 
iedere beweging onprettig en 
dit kan de kwaliteit van leven 
beïnvloeden. Extra ondersteu-
ning en verlichting van de pijn 
kan dan gewenst zijn.

Natuurlijke ondersteuning
Atrosan tabletten* van A.Vogel 
is een natuurlijke ondersteu-
ning bij reumatische pijn zoals 
bij artrose, artritis, fi bromyalgie 
en jicht. Het is een natuurlijke  
pijnstiller voor de gewrichten 
en bevat een hoge concentra-
tie Harpagophytum per tablet  
(480 mg).         

* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Harpagophytum procumbens. De toepassing is uitsluitend gebaseerd 
op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. **Overleg eerst met uw arts.

Pijnlijke gewrichten of pijn 
door reuma, zo’n 2 miljoen 
Nederlanders hebben er 
dagelijks mee te maken. Veel 
mensen hebben baat bij een 
natuurlijke behandeling met 
extracten van de Harpago-
phytum plant. In Duitsland en 
Zwitserland wordt de 
Harpagophytum procumbens 
al veelvuldig gebruikt als 
natuurlijke oplossing om deze 
pijn te verlichten. Extracten 
van de plant bevatten namelijk 
stoffen die helpen om reuma-
tische pijn te verminderen.

Gratis: magazine over reuma
Meer weten over pijnlijke 
gewrichten en reuma? Bestel dan 
gratis het A.Vogel BALANCE 
informatiemagazine. Een feel 
good magazine boordevol prakti-
sche informatie, ervaringsverha-
len en de nieuwste inzichten bij 
reuma en pijnlijke gewrichten.
Tip: iemand in de familie of 
vriendengroep met reuma? Doe 
het magazine dan gratis cadeau 
via avogel.nl/magazine. 

‘ Bestel het gratis 
reuma magazine op 
avogel.nl/magazine’ 

Gebruik en verkrijgbaarheid
De tabletten kunnen gerust 
langdurig gebruikt worden 
en naast reguliere genees-
middelen**. Ze zijn verkrijg-
baar in een verpakking van 60 
stuks bij drogist, apotheek en 
gezondheidswinkels. Advies-
prijs: € 19,99. 

Meer weten? Bel de A.Vogel
gezondheidslijn 0900-2464646 
of kijk op avogel.nl.

Nieuwe CV-ketel?
Voordeliger kan niet! • Indien gewenst, plaatsing

binnen 24 uur
• Eigen 24 uurs service dienst
• Ervaren servicemonteurs
• Onderhoudsabonnementen
• Vrijblijvend advies en

prijsopgave

Genoemde prijzen bij complete plaatsing, inclusief hulpmaterialen

Nu met
GRATIS iSENSE
THERMOSTAAT!!!
t.w.v. € 120,-
THERMOSTAAT!!!

120,-
THERMOSTAAT!!!

120,- Nu ook huren
vanaf € 26,50

per maand
inclusief BTW1295.-

DE ALLERNIEUWSTE KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE HR-COMBI-KETEL

Remeha
TZERRA
28C CW4

Voordeliger kan niet!
Voordeliger kan niet!

• Eigen 24 uurs service dienst
• Ervaren servicemonteurs
• Onderhoudsabonnementen
• Vrijblijvend advies en

1295.-

Remeha NU MET
13 JAAR

GARANTIE!
(Vraag naar de
voorwaarden).

ERKEND STERKIN INSTALLATEUR

J. van der Heijdenstraat 1 • Numansdorp
Loodsstraat 14b • 7553 ED Hengelo
T 088-1180800 • www.hollandwarmte.nl

PERZISCHE TAPIJTEN 
BERBERTAPIJTEN

NEPALTAPIJTEN
KELIMS 

REINIGING
REPARATIE   

Schoolstraat 46, Voorschoten
Telefoon 071 561 3609

www.perezvoorschoten.nl
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HYPERCAMP STABILO
300 x 180 cm.

Misterweg 179 • Winterswijk • Tel: 0543-532 632 • www.obelink.nlObelink Vrijetijdsmarkt B.V.

HYPERCAMP LAS PALMAS 240

Ideale festivaltent. 
Met gratis 
grondzeil. 

Nu voor

35.90
Nu voor

749.-

COMFORT e-PLUS
Electrische vouw-
fiets

Vanaf

299.-
240 cm diep. 
Polyester doek. V.a. 
maat 2, 685 - 710 cm. 

OUTDOOR FEELINGS CORTE
DINING

4 stoelen Corte,
een tafel van 
150 x 90 cm.
Incl. zitkussen.
Excl. accessoires. 

MAANDAG 6 APRIL 
2e PAASDAG 
KIDS EVENT
O.a. Lief! acties, aanbiedingen 
en kleurplaatwedstrijd. 
Gratis punchballonnen. 
Diverse verlotingen en give
aways. Kortom, kom gewoon
gezellig langs. 
Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie.

Nu voor

499.-

2e PAASDAG OPEN 10.00 - 17.00 uur. 
Acties & aanbiedingen!
Kom ook gezellig langs.
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Extern bureau 
op Vlietdagen
De gemeente wil een 
evenementenbureau 
inschakelen om de 
Vlietdagen 2015 alsnog te 
realiseren. 

L’dam-Voorburg - Het bu-
reau zou de algemene pro-
grammering en de coördina-
tie moeten gaan verzorgen. 
De ondernemersfondsen 
Leidschendam-Damcen-
trum en Oud-Voorburg 
moeten ‘schakels’ worden 
tussen de organisatie en de 
ondernemers in hun gebie-
den voor de organisatie van 
evenementen in het kader 
van Vlietdagen.
Dit blijkt uit stukken die 
het college van B&W aan 
de gemeenteraad hebben 
gezonden. Onlangs gaf de 
Leidschendam-Voorburg-
se evenementen stichting 
(LVES) de opdracht voor 
de organisatie van de Vliet-
dagen 2015 terug. Er was 
volgens LVES onvoldoende 
draagvlak bij de onderne-
mersorganisaties.
In een brief aan de gemeen-
teraad zegt burgemeester 
Hans van der Sluijs dat op 
2 maart de eerste signalen 
binnenkwamen van LVES 
dat men ermee stopte. Uit 
een verslag van een beraad 
tussen LVES-bestuursleden 
en wethouder Frank Ro-

zenberg op 22 januari blijkt 
echter dat LVES toen al aan-
gaf geen Vlietdagen 2015 te 
kunnen organiseren. Dat 
‘signaal’  zei Rozenberg mee 
te nemen naar B&W.
Uit het schrijven van de bur-
gemeester blijkt overigens 
dat er inmiddels 30.000 euro 
extra is vrijgemaakt voor 
Vlietdagen 2015 bovenop de 
53.805 euro die eerder als 
subsidie was uitgetrokken. 
Het extra geld was nodig on-
danks het schrappen in het 
programma, het organisato-
risch en financieel betrek-
ken van de ondernemers-
fondsen bij Vlietdagen, en 
het binnenhalen van meer 
sponsoren, aldus de bur-
gemeester. Hij noemt 2015 
wat Vlietdagen betreft ‘een 
overgangsjaar’. De toekomst 
van het evenement wordt 
vastgelegd in een nieuwe 
‘evenementenvisie’ die nog 
dit jaar moet verschijnen.
Wethouder Rozenberg heeft 
de raad overigens meege-
deeld dat er in 2014 veel 
meer geld naar Vlietdagen is 
gegaan dan eerder gemeld. 
Naast de subsidie van 57.145 
euro plus 22.000 euro voor 
een verdere professionali-
sering van LVES, is er nog 
eens 44.713 euro zijdens de 
gemeente verstrekt om te-
korten uit het verleden af te 
dekken. Die 44.713 was niet 

aan de gemeenteraad ge-
meld, aldus Rozenberg.
Volgens LVES ligt er voor dit 
jaar al een programma op 
hoofdlijnen en een sluiten-
de begroting. Ondernemers-
fonds Leidschendam-Cen-
trum heeft een bijdrage aan 
Vlietdagen gereserveerd. 
Het fonds in Voorburg heeft 
dat niet. Beide fondsen staan 
overigens niet te trappelen 
om inhoudelijk en financi-
eel aan Vlietdagen mee te 
doen. Potentiële sponsoren 
eisen iets terug voor hun 
giften.
Uit de evaluatie Vlietdagen 
2014 blijkt dat het evene-
ment in Voorburg niet echt 
uit de verf kwam. Een bra-
derie in Voorburg, opgezet 
door  het ondernemersfonds 
Oud-Voorburg, paste niet in 
Vlietdagen. In het algemeen 
was het betrekken van on-
dernemers bij het gebeuren 
moeilijk. Zij gingen ervan uit 
dat de gemeente en LVES al-
les organiseerden en betaal-
den. Een zakelijke opstelling 
van LVES leidde tot protest 
en ruzie. Bij  de publiciteit 
ging het een en ander mis. 
LVES kent overigens nog 
maar drie bestuursleden: 
Rolf Ornee, Andre van Vel-
zen en Rene van Dijk. Dick 
Meulwijk (voorzitter) en Ad 
van Ommen zijn in januari 
opgestapt.

Filezwaarte is gestegen 
op A13 naar Rotterdam
L’dam-Voorburg - Menig in-
woner van Leidschendam-
Voorburg kruipt ‘s mor-
gens achter het stuur om 
vervolgens de A13 richting 
Rotterdam te nemen. Deze 
bestuurders zullen gemerkt 
hebben dat de filezwaarte 
wee is toegenomen.
In heel Nederland nam de 
filezwaarte in het eerste 
kwartaal van dit jaar zellfs 
met 56 procent toe vergele-
ken met het eerste kwartaal 
2014. Er lijkt een eind te zijn 
gekomen aan de lange pe-
riode van filedaling. Sinds 
april 2014 constateert de 
ANWB een toename van de 

filelengte. De filezwaarte is 
nog niet op het niveau van 
voor de economische reces-
sie. Bovendien is de door-
stroming van het verkeer de 
afgelopen jaren verbeterd. 
Dat komt onder meer door 
het aanleggen van extra 
rijstroken. Vooral automo-
bilisten in het midden van 
het land en rond Rotterdam 
hadden veel meer vertra-
ging. De grootste knelpunten 
liggen in de ochtendspits op 
de wegen naar Amsterdam 
en Utrecht. In de avondspits 
staan automobilisten het 
langst in de file rond Amers-
foort en Rotterdam. 

Een half jaar geleden is gestart met de voorbereidingen voor 
de verbouwing van het clubhuis van Scouting Damherten. 
Inmiddels is het verbouwde clubhuis weer volop in gebruik. 
Door velen is hard gewerkt en geholpen om dit mogelijk te 
maken. Op zondag 29 maart is het clubhuis officieel heropend 
door Frank Rozenberg (Jongerenwerk).

Clubhuis Damherten

Voorburgse heks
Vervolg van pag. 1
Voorburg - Angelique zocht 
de historische oorsprong op 
uit het jaar 1265, de tijd van 
de middeleeuwen. “Het was 
de tijd waarin de R.K. kerk 
machtig werd en iedereen 
die niet geloofde werd voor 
ketter uitgemaakt en wie 
aan magie of aan natuurreli-
gie deed, werd beschuldigd 
van hekserij. Wie als heks 
werd veroordeeld, eindigde 
op de brandstapel. Er ont-
stond een zondebokmecha-
nisme. De heks werd als 
veroorzaker gezien van na-
tuurrampen en ziektes die 
uitbraken,” legt Angelique 
uit. “De Heksenwaag in Ou-
dewater kreeg een privilege 
van Keizer Karel V om van 
hekserij beschuldigde men-
sen te mogen wegen, want 
hier werd men wel eerlijk ge-
wogen. Wie hierna gewogen 
was, kreeg een certificaat 
met daarop het persoonlijke 
gewicht vermeld en dit do-
cument bood bescherming. 
Het mooie aan dit thema is 
dat het nog steeds actueel 
is. Bedenk maar wie nu als 
zondebok wordt afgeschil-
derd. Hoe eerlijk weeg je 
dit oordeel is de vraag. Het 
gaat nu ook weer om kwets-
bare groepen en een actueel 
voorbeeld is het pesten op 
school.” 
De kindervoorstelling Antje 
de Sprookjesheks is voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. De 
jeugd-en gamilievoorstel-
ling 750 jaar Heks is voor 
iedereen vanaf 9 jaar . Meer 
info: www.hoenu.nl regio 
Utrecht voor speeldata en 
reserveringen. 


