
ell(e dag actret van start met
sporten in de klas. Ook hebben
de leerlingen een sportclinic
gehad bU atletiekvereniging
Clytoneus, hebben ze samen
met wethouder Sport Arjan
Noorthoek een kickboksles ge-
volgd en was er voor de kleu-
ters een echte bootcamp. Voor
de oudere kinderen kwam een
gastdocent van het Gehandi-
capten Fcinds langs om een
praktijkles Scool on Wheels te
geven, waarin zij hebben erva-
ren hoe het is om in een rol-
stoel te basketballen. Naast al

het bewegen zijn er ook lessen
gegeven over gezonde voeding
en lekkere tussendoortjes. Het
EU-Schoolfruit dat de schocl
op drie dagen in de week krijgt,
sluit hier mooi bij aan.'Door de
hulp van betrokken ouders die
dit fruit schillen en snijden,
werd het nog aantrekkelijker

Fysio de hoofd-
zaak is de expert voor het be-
handelen van kaakklachten,
oorsuizen, hoofdpijn, duizelig-
heid, aangezichtsverlamming,
nek- en hals en stressklachten.

Er zijn slechts r5o geregistreer-
de orofaciaal fosiotherapeuten
in Nederland. IVlet haar ruime
ervaring en betrokkenheid in
het vakgebied is Saskia be-
stuurslid PR & Communicatie
voor Nederlandse Vereniging
van Orofaciaal Fysiotherapeu-
ten (NVOF). IVlet deze functie
wil zij de orofaciale flisiothe-

de kinderen om gezonde tus-
sendoortjes te eten is hiermee
echt toegenomen. Een mooi
doel dat tijdens de projectweek
nog verder versterkt wordt!',
aldus lVliranda Jansen, directri-
ce van De Achtsprong.
Naast de aandacht voor voe-
ding en beweging, is er ook

,AAN 
DACHT

VOOR VOEDING
EN BEWEGING"

aandacht besteed aan ande-
re gezonde keuzes. Voor de
kleuters was er een natuurlij-
ke gastles over zaadjes plan-
ten door [\larita Rutgers van
Blaadjes en Draadjes. Groep

3/4 heeft middels een leskist
van NIVIE-Centrum lnBredi-
us de les gehad over zaadjes

rapie onder de aandacht bren-
gen. 'lk wil voorkomen dat
mensen uit onbekendheid met
hoofdfysiotherapie met klach-
ten blijven doorlopen'.
Gelukkig weten steeds meer
patiEnten en verwijzers, zo-
als huisarts, tandarts en kaak-
chirurgen, ons te vinden. Heel
vaak blijkt namelijk dat met
een paar behandelingen de
klachten fors kunnen vermin-
deren. "lk haal er veel vol-
doening uit als ik iemand, bij
zo'n belangrijk deel van het li-
chaam, kan helpen. Dat is echt
mijn passie!"

planten. Tevens is groep 3,/4
op werkbezoek geweest bij de
Jumbo in lVlolenvliet om een

kijkje achter de schermen te
nemen. Voor groep /8 organi-
seerde Buurtwerk Woerden op

Somen met wethouder Sport Arjan Nocrthoek volgden de schoireren von De Acr

Sportcentrum Woerden

deh
een \
drug:

Openirg van
fysio de hoafdzaak
Saskia Vrickx opent op r april officieel de deuren van fysio de
hoofdzaak op defensie-eiland 19 in Woerden. Saskia heeft
een grote passie voor het helpen van mensen met problemen
aan kaak, lroofd- en halsgebied. Klachten in dit gebied kun-
nen een groot effeet op het dagelijks leven van patiEnten. Het
hoofd heb je nodig voor eten, drinken, spreken, lachen of
zoenen. Eigenlijk alles wat het leven de moeite waard maakt!

Wethouder Tymon de Weger met clrdnten e

Woerden doet
Burgemeester,

twee wethouders en ruim 5o
bed rijfsvrijwi I ligers hebben tij-
dens NLdoet Ce handen flink
uit de mouwen gestoken. Zo

sleutelden z'rj mee aan kinder-
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HARMELEN - Donderdagmid-
dag t4 maart was het Trefpunt
bijna te klein voor de bingo van
de Zonnebloem. Er werd fana-
tiek gespeeld om leuke prijzen.
Onder leiding van Truus van
Dam werd het een geslaagde
middag.

Vervolg von voarpogino
Er komt daarom een nieuwe
aanbesteding met duidelijker
voorwaarden cq. gunningscri-
teria. Volgens planning is deze
nieuwe aanbesteding op 18

maart opgestart. Uiterlijk r juli
kan er dan een aannemer aan
de slag.

Diverse werkzaamheden rond-
om de kruising vielen buiten
de aanbesteding en zijn al

uitgevoerd. Zo is het groen al
verwijderd, en zijn er nieuwe
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SPR.ING-FESTIVAt
De themaweek wordt op vrijdag 29 maad feestelijk afgesloten met I
Spring-festival in en om de school. Ook dan staat het thema Lekker i
diverse activiteiten. Het festival duurt van r5.oo tot tg.oo uur en is vr
ouders van de school. f,/laar ook andere familieleden en belangstellet
welkom.

Podium 107.1

Regio - Tijdens het eerste
uur van Podium 107,1, het
radioprogramma van RPL

Woerden, staat Freddy
Koridon op het podiurn.
Hij speelt drie live num-
mers en pr€sentator Lam-
bert Reijns blikt met hem
terug op zijn successen uit
dejaren 8o.
In het tweede uur speelt
de Amersfoortse band
Cortez. De band bracht
onlangs hun derde stu-
dio-album uit.
Vraggn voor.de artiesten?
Mail naar podium@rpl-
woerden.nl.
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