Nieuwsbrief voorjaar 2019
Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk
Deze nieuwsflits bevat de volgende punten:
- Afscheid van Renske Strikwerda
- Verandering in de praktijk
- Supermarkt safari
- Gouden Koffie: Een beetje hulp, doe(t) je goed!
- Mare nostrum
- Stagiair, mediterrane voeding, kookworkshop
- Diabetes Challenge
- Leuke weetjes keuze app, Kies ik gezond?
- Lekker eten: koolhydraatarme koekjes, rijstsalade met zwarte bonen, zwarte bonen
brownie
- Wandelen
Afscheid van Renske Strikwerda
Na bijna 11 jaar te hebben gewerkt bij Dietistenpraktijk Afra Ouwerkerk, ga ik, Renske
Strikwerda, een nieuw avontuur te gemoed. Ik ga per 1 juni 2019 een deel van de praktijk van
Afra overnemen, te weten de locaties Heerhugowaard en Schagen, onder de noemer van mijn
eigen praktijk.
Heel cliché, maar de tijd is voorbij gevlogen. Ik kan me nog zo goed voor me halen hoe ik
ben begonnen bij Afra. 4 uurtjes per week bij haar thuis in de praktijk. Tijdperk van de papieren
agenda hadden we toen nog en de papieren dossiers. 4 uurtjes werden uiteindelijk 38 uur, met
verschillende locaties, die ik ben gaan draaien voor Afra.
Afgelopen 11 jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Niet alleen veel kennis opgedaan qua
voedingsleer, maar ook belang voor gesprektechnieken geleerd. Zelf locaties draaiende houden,
supermarkt rondleidingen geven en de laatste jaren heb ik me kunnen specialiseren in oncologie.
Ik wil mijn collega’s en de collega’s van de verschillende locaties waar ik heb gewerkt en
de fantastische cliënten bedankt voor fijne samenwerking en mooie jaren.
Wie weet tot ziens!
Renske Strikwerda
Verandering in de praktijk
Zoals u hierboven al heeft gelezen, gaat er wat veranderen in de praktijk. De praktijk gaat
de spreekuren op 2 locaties afstoten, te weten Huisartsenpraktijk De Nes in Schagen en Ann
Taveirne Fysiotherapie te Heerhugowaard. Voor de cliënten op deze locaties verandert er niet zo
heel veel. Renske blijft de diëtist daar. Alleen werkt ze dan onder haar eigen praktijk.
Renske gaat zich hier helemaal op richten en daardoor worden haar spreekuren in Alkmaar
op Penningweg 32 en Schoenmakerstraat 128 (Dijkstra Fysiotherapie) overgenomen door een
andere diëtist. We zitten nu midden in de sollicitatie procedure. We zijn er van overtuigd dat we
een nieuwe diëtist vinden, die de begeleiding van de cliënten op die locaties goed kan overnemen.
We houden u op de hoogte.
Supermarkt safari
Boodschappen doen wordt steeds lastiger met al die keuzes in de supermarkt. Daarnaast
wordt er in de media van alles gezegd over voeding. Wat is nu wel en niet een verstandige keuze?
Daarom organiseren we een Supermarkt Safari op maandag 6 mei. In het winkelcentrum
De Mare in Alkmaar gaan we om 19.00uur een supermarkt in. Gedurende 1,5 uur worden vele
verpakkingen bekeken en vragen beantwoord.

Iedereen is van harte welkom (ook mensen die geen cliënt zijn van de praktijk).
Aanmelden is noodzakelijk in verband met maximaal 12 deelnemers. Dit kan via
info@dietistafra.nl of (072) 562 77 71. De kosten zijn € 7,50 per persoon.
Gouden Koffie: Een beetje hulp, doe(t) je goed!
Bij het ouder worden ontstaan ook vaak wat ongemakken. Soms is hulp hierbij vragen
lastig, maar kan het leven wel makkelijker maken. Wij willen u graag op donderdag 9 mei van
14.00-16.00u in de Hofstaete uitnodigen om hier verder op in te gaan.
Weet u bijvoorbeeld wat een mantelzorg makelaar doet? Heeft u een idee welke
(hulp)middelen u kunnen ondersteunen in het dagelijks leven?
Tijdens deze middag komt een mantelzorg makelaar vertellen wat zij doet en waarbij ze u
kan ondersteunen. De fysiotherapeut en ergotherapeut vertellen u over (hulp)middelen om veilig
in beweging te kunnen blijven. Daarnaast zal de diëtist u praktische tips geven om gezond te
blijven eten bij aanwezigheid van kauwproblemen en smaakverandering.
Wij, werkgroep Ouderen in balans (Huisartsenpraktijk Koedijk, Huisartsenpraktijk ’t Rak,
Fysiotherapie Buitenhof, Ergotherapie Doen, sociaal cultureel werk De Rietschoot en
Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk), nodigen u van harte uit om deze middag aanwezig te zijn
samen met uw mantelzorger of naaste(n).
Mare Nostrum
De werkgroep Ouderen in balans is ook bezig met het organiseren van soortgelijke
workshops in Mare Nostrum. De eerste staat voor het najaar op de planning. Een datum is nog niet
bekend.
Stagiair, mediterrane voeding, kookworkshop
Sinds 4 februari loopt Fleur van der Steen, derde jaars student Voeding & Diëtetiek, bij
ons stage. Ze loopt 2 dagen per week mee met de spreekuren en gaat geleidelijk ook verschillende
onderdelen van de consulten uitvoeren.
Daarnaast is ze bezig met een opdracht vanuit onze praktijk over Mediterrane voeding. De
doelstelling is om aan het einde van haar stage (28 juni) er mooi voorlichtingsmateriaal ligt voor
om Mediterrane voeding makkelijker te kunnen toepassen in de praktijk. We streven er ook naar
dat er rond die tijd ook een kookworkshop hierover gegeven gaat worden. Nadere informatie
volgt.
Diabetes Challenge
Komend najaar gaan we weer starten met onze succesvolle Diabetes Challenge in
samenwerking met Fysio Fitness Alkmaar. De combinatie van trainingen, workshops en
individuele consulten zorgen voor mooie resultaten bij de deelnemers. Van plezier in
sporten/beweging tot minder medicatie tot gewichtsafname.
Ook misschien iets voor u? Neem dan contact met ons op. Op zaterdag 5 oktober om
11.15uur organiseren we een vrijblijvende informatie bijeenkomst bij Fysio Fitness Alkmaar,
Heilooërdijk 40A te Alkmaar.
Opgeven voor deze bijeenkomst is gewenst en kan via info@dietistafra.nl of
info@fysiofitnessalkmaar.nl of (072) 51 51 555.
Leuke weetjes: Makkelijk het etiket lezen op je telefoon
De kleine lettertjes op het etiket beu? In de app ‘Kies ik gezond’ van het Voedingscentrum
krijgt u de voedingswaarden en ingrediënten te zien wanneer u de streepjescode van een product
scant. Heeft u geen product bij de hand om te scannen? U kunt ook een product zoeken. U kunt
een productnaam intypen of bladeren door productcategorieën.

Lekker eten:
Koolhydraatarme koekjes
Voor 6 personen
Bereidingstijd: 40 minuten
Ingrediënten
50 g cashewnoten, ongezouten
50 g pecannoten, ongezouten
1 eiwit

Bereiding
Verwarm de oven voor op 150 graden.
Hak de noten fijn, maar niet al te fijn.
Scheid het eiwit van de dooier, bewaar het
eiwit.
Meng het eiwit met de fijngehakte noten.
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Maak
van het noten-eiwitmengsel 6 koekjes op de
bakplaat door met 2 eetlepels kleine hoopjes te
maken. Met een kookring maak je ze mooi
rond.
Bak de koekjes in circa 20 tot 30 minuten in
de voorverwarmde oven.

Bron: https://www.diabetesfonds.nl/recepten/koolhydraatarme-koekjes
Rijstsalade met zwarte bonen
Bijgerecht: 4 personen
Bereidingstijd: 15 min. + 30 min. wachten
Ingrediënten
125 g witte rijst
1 rode ui
3 el rode wijnazijn
2 lente-uitjes
1 zoete puntpaprika
20 g verse platte peterselie
200 g zwarte bonen (blik)
4 el extra vierge olijfolie

Bereiden
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Laat 30 min. afkoelen. Snijd
ondertussen de rode ui in dunne ringen en
meng met de azijn en eventueel zout en laat
minimaal 30 min. staan.
Snijd de lente ui in dunne ringen, de paprika in
blokjes en de blaadjes peterselie grof. Spoel de
bonen af en meng met de rijst, ui, azijn, lenteui, paprika, olie en peterselie. Breng op smaak
met peper en eventueel zout.

Bewaartip:
Deze rijstsalade kun je 1 dag van tevoren
maken en is ook heel geschikt als
(strand)picknickgerecht of voor een
zomerbuffet.
Bron: https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1112346/rijstsalade-met-zwarte-bonen
Zwarte bonen brownie
8 stuks
Bereidingstijd: 10 min. + 30 min. wachten
Ingrediënten:
1 blik zwarte bonen (uitlekgewicht 265 gram)
10 ontpitte en fijngesneden medjool dadels
2 eieren
3 eetlepels olie
70 gram cacao
1 theelepel vanille
2 theelepels bakpoeder

Bron: boek Eet als een expert

Bereiden
Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat de
zwarte bonen goed uitlekken en spoel ze
eventueel even om. Mix de bonen samen met
de dadels, eieren en olie in een
keukenmachine tot een glad beslag. Voeg de
cacao, vanille en bakpoeder toe en mix het
geheel tot een glad beslag. Vet een klein
bakblik of cakevorm in of gebruik bakpapier
en giet het beslag hierin. Bak de brownie 30
minuten in de oven; als een sateprikker er net
niet schoon uitkomt is de brownie klaar. Een
beetje klef zijn brownies namelijk het lekkerst.
Laat de brownie goed afkoelen en snijd dan in
ongeveer acht blokjes.

Wandelen
Inmiddels is het een vaste traditie geworden om op de eerste dinsdag van de maand te gaan
wandelen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook als u geen cliënt bent van de praktijk, bent u
van harte welkom om mee te wandelen.
We vertrekken altijd om 19.00uur vanaf Penningweg 32 te Alkmaar. De actuele data staan
op onze website.
Heeft u zin om mee te lopen? Geef u dan op via info@dietistafra.nl. Iedereen is welkom.

Mocht u vragen hebben na aanleiding van de nieuwsbrief, neem gerust contact met ons op.
Email: info@dietistafra.nl of telefonisch: 072-5627771

Vriendelijke groeten van Afra, Renske, Paul en Marlies

