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	ees iddel Iberogast helpt' 

Soms is heet zo'n dag. Maagpijn. On-
rustige of verkrampte darrnern, last 
van je maag. Vaak een vol of opge- 
blazers gevoel. NatPuuriijk: ,maag- en 
darmklachten hebben we aliemaai 
weleens, zeker ais onze maag-
darmpassage var, voedsel ver-
stoord is. Aslaar hoo-, jij tot de on-
geveer 3,5 mi jcen Nederlanders 
voor wie het vaker een probleem 
is? Dat kar. je dag goed versto-
rero. Zeker als de oorzaak van 
je klachtera onbekend is. bomt 
'net je bekend voor? Houdt het 
je meer bezig dan je prettig vindt? 
Gelukkig is verlichting var. je rnáag-
klachten en darrnklachten mogelijk. 
!3f je nu last hebt van één of smeerde-
re kladsten tegelijk. 

~n 	ruorrnaliseert 
2arrr'rpassag:n 

Maagklachten en darmklachten kunnen 
impact hebben op je dagelijkse leven. 
'uVanneer je maag en darmen van slag 
zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast 
is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 
geneeskrachtige kruiden, die samen de 
maag-darmpassage normaliseren. Ibero-
gast verlicht niet alleen effectief maag-
klachten, maar ook darmkiachten. En dat 
is prettig als je last hebt van meerdere 
klachten, zoals maag- en darmkrampen, 
maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en 
maagzuur. 

Bewezen effectieve verlichting 
Iberogast is geregistreerd als geneesmid-
del. Aan deze registratie ligt wetenschap-
pelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig 
om te weten is dat Iberogast, bij gebruik 
volgens de bijsluiter, zeer zelden bijwer-
kingen kent. Niet voor niets is Iberogast al 
meer dan 55 jaar op de markt en in Duits-
land één van de meest verkochte produc-
ten voor maag- en darmklachten*. 

2rvaar de werking 
Het gebruik is simpel. Twintig druppels 
oplossen in water of vruchtensap en 
driemaal daags innemen. De werkings- 

snelheid verschilt van persoon tot per-
soon. Het kan zijn dat je snel van je 
klachten af bent. Alsje •klachten toch aan-
houden, kun je Iberogast met een gerust 
gevoel een langere periode gebruiken om 
je maag en darmen tot rust te brengen. 
Het is aan te raden om Iberogast 2 weken 
te gebruiken om te zien of het ook voor 
jou werkt. ** 

Iberogast is geschikt voor volwassenen 
en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijg-
baar v.a. € 8,90 (consumentenadviesprijs). 
Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij 
drogisterij en apotheek. 

j~erogast feiten. 
1. Geregistreerd.geneesmiddel met 

bewezen effectieve werking 
2. Natuurlijk; bevat 9 geneeskrachtige 

kruiden 
3. Verlicht meerdere maag- én 

darmklachten (tegelijk) 
4. Nr.1 in Duitsland: meest 

verkochte product bij maag- en 
darmklachten* 

5. Verkrijgbaar vanaf €8,90*** 
bij drogisterij of apotheek 

Ervaar in 2 wekers of het 
ook voorjou werkt? 

IM5 Scanning data  OTC 
market Germany  2016 
Raadpleeg een arts als de 
symptomen na 2 weken 
nog niet geheel zijn 
verdwenen of verergeren. 

— Consumentenadviesprijs 

Lees voorgebruik de bijsluiter 

Koag.nr.80-0518-0631 

~.. 



Donderdag 
27 

	Kn' 
~ 	:rr~.

september L0  	~..~~ J3 

I 
 2018

L . 

,.: ~ ------------ 	_W:..  . ._-_ï 

11 

~ 
  

  

aa 

  

 

e e _ede voor 

á  

-~•~.~-~ ,--, Y.  

Uiterst secuur wordt de tweede roede door de kop van de as gestoken. 

ademloos heeft gevolgd. 
Onder de kijkers Goof Hendriks die 
al ruim 30 jaar tegenover de molen 
woont. Zijn oom Frans, een broer 
van zijn vader Jan, was van 1932 tot 
1948 molenaar van de Vijfhuizer. 
"Ze hadden elf kinderen. Je snapt 
riet hoe ze er hebben kunnen wo-
nen', kijkt hij naar de rietgedekte 
achtkante bovenkruier uit 1874 die 

tot in de jaren zestig van de vorige 
eeuw de Vijfhuizerpolder bemaal-
de. Vanwege de stadsuitbreiding 
van Haarlem verviel deze functie. 
Vrijwillig molenaar Peter van 
Liempt die door zijn vrouw Conny 
wordt bijgestaan, is een tevreden 
mens. "Het was windstil en mede 
daardoor is de klus vlotjes verlo-
pen. De nieuwe roeden zijn gegal- 

delijk te merken.  
Eats  & Beats. Lekkere hapjes, 
drankjes en muziek op vrijdag 5 en 
zaterdag 6 oktober. Voortbordurend 
op de formule van Vijfhuizen Cu-
linair. Een feest voor jong en oud, 
laagdrempelig en goed betaalbaar. 
Zo heeft Joris het in zijn hoofd. Er 
komt een achttal rollende keukens 
waar uiteenlopende hapjes ver-
krijgbaar zijn. Van Italiaans tot Hol-
lands en Indisch. Met een algemene 
bar en een aparte wijnbar. Muzi-
kanten, dj's en bandjes zorgen voor 
de beats. Onder hen DJ Davinci en 

zangeres Dewi Pechler ondermeer 
bekend van de zangwedstrijd  Idols.  
Zij laat zich vergezellen door zan-
ger-pianist Billy Maluw en gitarist 
Anthony Wongsokarijo. Centraal 
op de brink van het dorp komt een 
grote tent te staan. 'Het is tenslotte 
begin oktober, maar ik hoop natuur-
lijk op mooi nazomerweer" kijkt Jo-
ris vooruit. De vrijdag (van 17 tot 23 
uur) ziet hij als een mooie gelegen-
heid om de werkweek gezellig af te 
sluiten. De zaterdag (15 tot 23 uur) 
als dé familiedag bij uitstek. Ook 
voor de jeugd is er volop vertier. 

Eats & Beats in,  dorpshart  

Jvlogelijk draaien 
e wieken eind 
ktober weer 

gans Witternan 

°JI);w!! UREN De oude roeden eruit, 
de nieuwe erin. Een spectaculaire 
klus die vlotjes is verlopen. De Vijf-
huizerheeft zijn nieuwe roeden. 
Het is dinsdag, net na de spits. De 
Vijfhuizerdijk is afgezet, de opleg-
ger met de beide exact 20.20 meter 
'lange roeden is gearriveerd, de hy-
draulische telekraan staat veilig ge-
stempeld op het wegdek. Het spek-
takel kan beginnen. Op een seinvan 
de beide molenmakers Dave en Ro-
bin  Poland  uit Oterleek beweegt de 
machinist de arm van de kraan 
richting Vijfhuizer Molen aan de 
Haarlemse kant van de Ringvaart. 
Een overspanning van liefst 63 me-
ter. De stalen kabel wordt vastge-
maakt en niet veel later hangt de 
eerste roede boven het nagenoeg 
rimpelloze water. Zeven ton staal 
dat hard aan vervanging toe is blijkt 
als het gevaarte behoedzaam op de 
dijk is neergelegd. Vervolgens gaat 
het eerste nieuwe exemplaar rich-
ting molen en wordt met uiterste 
precisie door de kop van de gietijze-
ren bovenas gestoken. Een prachtig 
samenspel tussen machinist en mo-
lenmakers die tenslotte de roede 
middels wiggen klem zetten in de 
askop. Roede nummer twee volgt 
feilloos. Oude eruit, nieuwe erin. 
Als de klus is geklaard is er applaus 
van het publiek dat het schouwspel 

.a  Eats  & Beats. Een nieuw 
evenement. Met rollende keukens 
en vrolijke muziek. 
Vijfhuizen Culinair, het dorps-
strand, Mysteryland, de jaarmarkt 
en nu dan  Eats  & Beats. Het lijkt 
wel of het in het hoofd van initia-
tiefnemer Joris van der Kleij nooit 
rustig wordt. "Een feestje met rol-
lende keukens, ook wel foodtrucks 
genoemd, wil ik al drie jaar maar 
door mijn studie kwam er niets van', 
legt Joris uit. Dat hij inmiddels zijn 
diploma op zak heeft is aan de vele 
activiteiten die hij op touw zet  dui- 

vaniseerd waardoor ze veel langer 
meegaan dan de oude roeden die 
het ruim een halve eeuw hebben 
uitgehouden. Het wachten is nu op 
het hout voor de nieuwe hekken. 
Als die aan de roeden bevestigd 
zijn kan de molen na drie jaar weer 
draaien. Mogelijk is dat eind okto-
ber." De klus is geklaard. Peter heeft 
de Molenaarsbitter koud staan. 

Filmavond bij Bardo 
00050OORP Leven en sterven zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Vroeg of laat krijgt ieder mens 
hiermee te maken. In het kader van 
de Internationale Dag van de Pallia-
tieve Zorg, die dit jaar in de week 
van 8-13 oktober valt, organiseert 
Bardo op 9 oktober een filmavond 
over een dierbare vriendschap en de 
laatste fase van het leven. Met de 
vertoning van de film 'Truman in 
het Oude Raadhuis wil Bardo aan-
zetten tot nadenken over leven en de 
eindigheid. ervan. De filmavond 
vindt plaats op dinsdag 9 oktober, 
vanaf 19.00 uur staat koffie/thee 
klaar. Men is van harte welkom. 

Even puzzelen en 
Jasmijn heeft 
gloednieuwe fiets 

JSH•/:' - De Zomerkrant van 
HCNieuws en Witte Weekbladstond 
boordevol met prijspuzzels. Er was 
flink wat te winnen. Dat hadden de 
ouders van lasmijn door en dus 
gingen zij aan de slag met de 
kruiswoorden, raadsels en sudoku's. 
En niet voor niets! Afgelopen Week 
mochten ze naar Balk Rijwielen om 
voor lasmijn een gloednieuwe fiets 
uit te zoeken, En daar wist lasmijn 
wel raad mee. Op de foto zit ze vol 
trots op de prachtige fiets geflan-
keerd door Wilma van Balk Rijwielen 
en haar puzzelende papa. 

Column: participatie 
het vervolg 

16 van de 28 participanten gaven 
vorige week in een open brief 
aan de gemeente te kennen dat 
ze zich niet kunnen vinden in de 
plannen voor het nieuwe 
centrum van Badhoevedorp. 
Terwijl dit toch de uitverkorenen 
waren, de afvaardiging uit het 
dorp, de mensen die met hun 
bijdragen de gemeente konden 
voeden om de plannen voor het 
dorp meer draagvlak te geven. 
Maar uit de brief blijkt dat de 
participanten zich niet gehoord 
voelen en dat zij, sterker nog, 
niet eens willen worden aange-
sproken over dit plan, dat op 
geen enkele manier tegemoet 
lijkt te komen aan de wensen 
van Badhoevedorp en haar 
bewoners. En dus ook op geen 
enkele manier de inbreng van de 
participanten Iaat zien. Het lijkt 
alsof er alleen is gekeken naar de 
belangen van winkeliers, 
vastgoedeigenaren en project-
ontwikkelaars, de mensen met 
het geld. 
Ik heb op deze plek al vaker 
gemopperd over de gebrekkige 
communicatie met bewoners, die 
de gemeente het predikaat 
'participatie' durft te geven. 
Participatie betekent niet alleen 
zenden maar ook ontvangen. En 
de betrokken wethouder durft 
met droge ogen te beweren dat 
er nergens zo veel'gepartici-
peerd' is als in Badhoevedorp. 
Hoe kan het dan toch dat het 
dorp zo mager geïnformeerd is 
over toekomst van ons dorp? 
En in plaats van dat er ook 
geluisterd wordt naar de 
bewoners worden we geconfron-
teerd met een concept D50, waar 
iedereen die ik spreek doodonge-
lukkig van wordt. Met hoge flats, 
een bus over het beoogde 
dorpsplein, een groen lint zonder 
groen en een toenemend aantal 
woningen bovenop elkaar (niet 
voor starters). 
Vanaf deze plek wil ik een 
dringend beroep doen op alle 
Badhoevedorpers om van zich te 
laten horen. Door het invullen 
van het reactieformulier van de 
gemeente (https://haarlemmer-
meergemeente.n  l/badhoeve-
d o rp/wat-vind-jij-van-het-o nt-
werp-voor-het-centrumgebied), 
waarop iedereen kenbaar kan 
maken wat ze van de plannen 
vinden. Hoe meer reacties er 
binnen komen, hoe duidelijker 
het wordt wat Badhoevedorp er 
van denkt. 

. Tevens wil ik een dringend 
beroep doen op de gemeente-
raadsleden om alle rapportages 
over Badhoevedorp niet voor 
zoete koek aan te nemen, maar 
daadwerkelijk eens hun oor te 
luisteren te leggen in het dorp 
zelf. Dan wordt duidelijk dat 
veelvuldig participeren niet 
hetzelfde betekent als gehoord 
worden! 

Renée Heijmans 
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