
Pasen 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag vanaf 16.00 uur gesloten 

zaterdag 31 maart gewone zaterdag open van 8.30 – 12.00 uur 

zondag 1 april (geen grap) 1e Paasdag GESLOTEN 

maandag 2 april 2e Paasdag GESLOTEN 

dinsdag 3 april gewone dinsdag VANAF 8.30 uur geopend! 

 

 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Tabata en mijn diabetes. 

Al een aantal jaren volg ik de MBVO (meer bewegen voor ouderen) lessen en begin januari 

kregen wij een Tabata-les van Inez. 

Deze les was vrij intensief met ademhalingsoefeningen, kracht- en cardiotraining. Inez 

vertelde dat Tabata goed was voor personen met o.a. diabetes en dat je door deze lessen te 

volgen de bloedglucosespiegel lager kon krijgen. Omdat ik diabetes #2 heb ben ik de lessen 

gaan volgen. 

2 Weken geleden had ik mijn jaarcontrole bij de diabetesverpleegkundige en het resultaat was 

geweldig. Mijn Hb1Ac was, na 2 maanden intensief trainen, gedaald naar 6.1 en was nog 

nooit zo laag geweest. Deze was altijd tussen de 8 en 9. Ik mag ook nu ook 1 tablet 

Metformine minder innemen. Ik hoop nu, door de Tabata-lessen te blijven volgen, over enige 

tijd medicijnvrij te zijn. 

De ademhalingsoefeningen doe ik thuis ook voordat ik naar bed ga en het helpt mij om sneller 

in slaap te komen. 

Het zijn geweldige lessen om te volgen en geven mij veel voldoening. 

Cécile Geldorp 

Een prachtig voorbeeld hoe het integreren van Intermitterende prikkels in je leefwijze tot 
gezondheid bevorderende resultaten kan leiden. Ze doet niet alleen de trainingen, maar past 
de ademhalingstechniek (Slow Breathing Hypoxie) toe in haar dagelijks leven. Cecile 
gefeliciteerd met dit resultaat en het besluit je gezondheid in eigen hand te nemen.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 



Hoi sportievelingen, 
 
Eind vorig jaar heeft er enige tijd een donatiebox voor de Stichting AAP op de balie gestaan. Het geld 
wat jullie hierin hebben gedoneerd, is inmiddels door de stichting AAP ontvangen.  Hartelijk dank 
voor jullie vrijgevigheid. 
 
We starten nu weer een nieuwe actie. Heb je thuis nog een oud mobieltje liggen wat je niet meer 
gebruikt? Lever dit dan bij de balie in. Ook gebruikte cartridges kan je bij ons afgeven. Ook hier 
kunnen we de Stichting AAP mee helpen. 
Alvast bedankt! 
 
Miriam= 
 
(Miriam zorgt voor een ‘verzamelzak’ om uw aangeleverde materialen in te kunnen deponeren) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

100 dagen Intermittent Living Challenge 
 

Voor wie? 
Iedereen die zowel preventief als curatief zijn gezondheid weer in eigen hand wil nemen 
 
Wat gaan we doen? 
Intermitterende hormetische prikkels toevoegen aan uw leefstijl, die voor een gezondheid boost 
zullen zorgen.  
 
Meer informatie over hoe en wat is te verkrijgen op onze informatiebijeenkomsten op: 
 

- Maandag 19 maart 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 
- Donderdag 22 maart 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 
- Donderdag 29 maart 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 

 
Wel inschrijven wanneer u aan de informatiebijeenkomst deel wil nemen! 
 
Hierover is ook een stukje geschreven in het Magazine ForYou waarvoor Inez een interview 
heeft gehad. Er liggen nog verschillende bladen op de tafel om mee te nemen (zo lang de 
voorraad strekt) 


