
     Nieuwsflits najaar 2019  
Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk 

 

Deze nieuwsflits bevat de volgende punten: 

- Nieuwe collega Kristel Ruiter 

- Kookworkshop Mediterrane voeding 28 september 

- Ouder worden in balans 1 oktober, Alkmaar Mare Nostrum, Samen 55+ 

- Fit en Vitaal 50+ 10 oktober, Heiloo Het Trefpunt 

- Diabetes Challenge, informatie bijeenkomst 5 oktober 

 

Nieuwe collega Kristel Ruiter 

Helaas heeft onze collega Manon Franken aangegeven haar werkzaamheden bij ons niet te 

kunnen combineren met haar andere werkzaamheden. Daarom is ze per 1 september gestopt bij ons. 

Gelukkig hebben we een nieuwe collega kunnen vinden, te weten Kristel Ruiter. Zij gaat in de 

maand september op de woensdag met Paul Keesom meelopen en op de donderdag met Afra Ouwerkerk 

om ingewerkt te worden. Vanaf 1 oktober zal zij zelf spreekuren gaan houden. Op de woensdag, de ene 

week ochtend – middag, de andere week middag – avond, op de Penningweg 32 te Alkmaar en op de 

donderdag middag op Schoenmakerstraat 128 te Alkmaar. 

Bij een volgende nieuwsbrief zal zij zich verder voorstellen aan u. 

 

Kookworkshop Mediterrane voeding 28 september 

Op zaterdag 28 september organiseren we een kookworkshop Mediterrane voeding. Het vindt 

plaats bij Soulbalance, Broek op Langedijk. Het is van 9.30 uur tot 12.00 uur. Er zijn nog enkele 

plekken vrij. 

De kosten zijn € 30,00 pp. Er is een mogelijkheid om het via de dieetconsulten te vergoeden.  

Heeft u interesse, dan kunt u zich opgeven via info@dietistafra.nl. 

 

Ouder worden in balans 1 oktober, Alkmaar Mare Nostrum, Samen 55+ 

 Tijdens de bijeenkomst van de koffieochtend Samen 55+ op 1 oktober van 11.00 uur tot 12.30 

uur in Mare Nostrum zullen een fysiotherapeut, ergotherapeut, praktijkondersteuner en diëtist u op de 

hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom gezond en vitaal ouder worden.  

 Komt u ook? Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Fit en Vitaal 50+ 10 oktober, Heiloo Het Trefpunt 

 Op 10 oktober wordt er in Het Trefpunt in Heiloo ’s morgens de bijeenkomst Fit en Vitaal 50+  

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen diëtist Paul Keesom en een buurtsportcoach u op de 

hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen om fit en vitaal ouder te worden. 

 Houdt de berichten van Het Trefpunt in de gaten voor de exacte tijden. 

 

Diabetes Challenge bij Fysio Fitness Alkmaar 

 Op zaterdag 5 oktober om 11.15uur organiseren we een vrijblijvende informatie bijeenkomst bij 

Fysio Fitness Alkmaar, Heilooërdijk 40A te Alkmaar. 

De Diabetes Challenge is een samenwerking van Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk en Fysio 

Fitness Alkmaar. Eerdere challenges hebben voor mooie resultaten bij de deelnemers gezorgd. Van 

plezier in sporten/beweging tot minder medicatie tot gewichtsafname.  

 Nieuw in deze challenge is dat we de mediterrane voeding uitgebreid aan bod laten komen. 

Wetenschappelijk is bewezen dat deze voeding een positief effect heeft op de diabetes instelling. 

 Ook misschien iets voor u? Neem dan contact met ons op. Opgeven voor deze bijeenkomst is 

gewenst en kan via info@dietistafra.nl of info@fysiofitnessalkmaar.nl of (072) 51 51 555. 

 

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, Kirsten, Paul en Marlies 
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