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Prive Lijnen & SMS-diensten       Erotische Dating Vrouw zoekt Man

Sex Dating
Bel 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwen
uit jouw provincie kies je
een 2 in het hoofdmenu.

RIJPE-VROUW is heet. Ik
ben Erna 62 jr uit Arnhem.
Ik heb mooie billen en ben
altijd opgewonden. Bel
voor een gesprek. Tot zo!
0906-10.10.190 Box:391772

TILBURG E.O. Dag man-
nen met Amber een leuke
slanke vrouw van 42 jaar.
Ik zoek een man voor een
heerlijk spannend contact.
Interesse? Bel me snel op.
0906-10.10.190 Box:646487

Ik ben een heet meisje 18+
uit Eindhoven. Ik ben op
zoek naar oudere mannen
voor iets spannends. Lijkt
het je wat? Bel me dan snel
0906-10.10.190 Box:591147

RIJPE-VROUW. Ik ben een
spannende vrouw van 62
jaar uit Gelderland. Ik ben
op zoek naar een ondeu-
gende man. Meer weten?
0906-10.10.190 Box:468209

FABIENNE 19 jaar. Ik ben
ondeugende en onderda-
nige meid. Ik ben op zoek
naar strenge en wat oude-
re mannen voor een hete
date. Interesse? Bel maar.
0906-10.10.190 Box:403505

Ik ben een vrouw van 52
jaar. ben mollig, heb bruin
haar en volle borsten. Ik
wil graag datecontact. Niet
eenmalig, maar voor vaker.
0906-10.10.190 Box:311256

ARNHEM E.O.Heymannen
ik ben Jaqueline 24 jaar. Ik
ben op zoek naar een lek-
kere man voor een hete
date. Lijkt het je wat? Bel
0906-10.10.190 Box:127134

BRABANT. Mijn naam is
Linda 25 jr Ik ben slank, bi
en ben dol op hete kinky
sex. Ik zie er goed uit en
ben voor dingen in. Inte-
resse? Bel mij snel op.
0906-10.10.190 Box:199785

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.190
45cpm

Bel nu snel 0906-10.10.190
* Kies 4 in het hoofdmenu
* Toets nu het boxnr in dat
* bij de advertentie staat.

Kijk ook eens op onze site!
www.provincie-dating.nl

Klantenservice datinglijn:
0900-123 22 33 80cpm

      Erotische Dating Man zoekt Man

Gay Dating
Bel 0906-10.10.156

Voor direkt leuke mannen
aan de lijn kies dan een 1
in het hoofdmenu.

Regio GELDERLAND. Ik
ben een leuke spontane
man met donker zwart
haar en bruine ogen. Ik
zoek een leuke vriend.
Wie heeft er zin in mij?
0906-10.10.156 Box:644944

HALFBLOEDJE. Hoi met
Giovanni. Ik ben 20 jaar en
ik zoek jongens tot 20 jaar
vooreen relaxteafspraak. Ik
ben 168 cm en weeg 65 kg.
0906-10.10.156 Box:455502

Wij zijn 2 jongens 25 en
27 jaar uit ENSCHEDE. Wij
willen een jongen lekker
verwennen. Lijkt dit je wat?
0906-10.10.156 Box:233958

ONDERDANIG 30 jaar. Ik
ben Rob een lange man.
Ik zoek oudere mannen.
Ik doe alles wat er ge-
vraagd wordt. Reageer
je even op mijn box?
0906-10.10.156 Box:233077

IkbenEriken ik zoek iemand
die met mij wil afspreken
samen met mijn vrouw
erbij. Interesse in een
hele spannende afspraak?
Bel dan ons op onze box.
0906-10.10.156 Box:956426

Rob BI-MAN 50 jaar. Hoi
metRob, lekkerheet. Ik zoek
een heet stel om een sex-
contact mee op te bouwen.
Ik ben netjes geschoren.
0906-10.10.156 Box:137930

Hoi met Bjorn 23 jaar uit
Deventer en ben fors ge-
schapen. Ik zoek een slanke
gozer tot 25 fors gescha-
pen. Bel me
0906-10.10.156 Box:661760

EDE-WAGENINGEN. Ik ben
een lekkere hete behaarde
40-er en zoek iemand die ik
lekker mag verwennen. Wil
jij bij mij langs komen? Bel
0906-10.10.156 Box:790611

Dag ik ben Marcel een jon-
gen van 27 jaar en ik zoek
een heteman. Ikwachtop je
0906-10.10.156 Box:758920

HAARLEM/AMSTERDAM.
Ik ben een sexy vrouwe-

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.156
35cpm

Bel nu snel 0906-10.10.156
* Kies 4 in het hoofdmenu
* Toets nu het boxnr in dat
* bij de advertentie staat.

Kijk ook eens op onze site!
www.provincie-dating.nl
Klantenservice datinglijn:
0900-123 22 33 80cpm

Wil je jou advertentie hier
GRATIS tussen hebben?
Dat kan bel dan nu onze
Klantenservice datinglijn:
0900-123 22 33 80cpm

Escort

Monica
Escort & Striptease
Bel: 06-12959611

Ass. gevr./2012-10-01726

Succesvolle aanpak 
overgewicht kind
Overgewicht bij kinderen 
kan succesvol worden 
aangepakt en hoeft niet 
ingewikkeld te zijn.

van de redactie

’s-HertogenboscH - Dit stel-
len kinderarts-endocrino-
loog Edgar van Mil van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
en ontwikkelingspsycho-
loog-systeemtherapeut Ari-
anne Struik in hun boek 
‘Overgewicht en obesitas bij 
kinderen’. Samen ontwik-
kelden zij een unieke aan-
pak waarin de lichamelijke 
en geestelijke aspecten van 
overgewicht bij kinderen 
geïntegreerd aan bod komen 
en kind en ouder centraal 
komen te staan. 
Over overgewicht bij kinde-
ren heeft iedereen wel een 
mening. Kinderen, ouders 
en hulpverleners proberen 
van alles en raken gefrus-
treerd. Bovendien scheppen 
alle, soms tegenstrijdige, 
adviezen verwarring. Is aan 
overgewicht bij kinderen ei-
genlijk wel iets te doen? Wat 
is er waar van alles wat er in 
de media wordt beweerd? 
Wat is goed voor het kind? 
Wat is de rol van ouders? 
Edgar van Mil en Arianne 
Struik betogen dat overge-
wicht meestal geen ziekte 

is, maar een normale reactie 
van het lichaam op een ab-
normale omgeving. De au-
teurs gaan in op de samen-
hang tussen overgewicht en 
psychische problemen en 
de aanpak daarvan. De aan-
pak van overgewicht moet 
vooral door het kind en de 
ouders zelf worden gedaan, 
en de regie over die aanpak 
moet liggen bij het gezin 
zelf.

Verweven
De mechanismen die van 
belang zijn bij overgewicht 
hebben vaak al hun oor-
sprong in de vroege kin-
derjaren. Lichamelijke en 
psychische factoren spelen 
beide een rol, maar ze zijn 
ook zo met elkaar verweven 
dat ze niet los van elkaar 
kunnen worden gezien of 
aangepakt. Simpelweg di-
eten is niet de oplossing en 
maakt het probleem vaak 
zelfs erger.

Dieet
Een streng dieet leidt tot een 
natuurlijke tegenreactie van 
het lichaam, wat vaak een 
reden is dat afvallen niet 
lukt.  Ook  lichaamsbewe-
ging is een factor van belang. 
Daarnaast worden medische 
oorzaken beschreven. Maar 
ook psychische klachten 
kunnen een factor zijn in het 

ontstaan van overgewicht.
Overgewicht en obesitas 
bij kinderen beschrijft de 
huidige stand van zaken op 
medisch en psychologisch 
vlak. Voor het eerst wordt 
vanuit deze geïntegreerde 
visie de wetenschappelijke 
kennis over overgewicht bij 
kinderen beschreven. De 
praktische, laagdrempelige 
aanpak, in begrijpelijke taal 
en met vele praktijkvoor-
beelden, biedt een leidraad 
in het woud van zorg en pre-
ventie en maakt maatwerk 
mogelijk. 

Voor wie?
Dit boek is geschreven voor 
alle professionals in de ge-
zondheidszorg, zoals jeugd- 
en kinderartsen, huisartsen, 
verpleegkundigen, diëtis-
ten, maatschappelijk wer-
kers, psychologen en fysio-
therapeuten. 
Daarnaast is het boek een 
nuttig naslagwerk voor het 
gezin zelf. 

Overgewicht en obesitas bij 
kinderen 
Verder kijken dan de kilo’s 
Edgar van Mil & Arianne 
Struik
9789089534262 | 344 p. | 
paperback | 29,95 euro

Boekenweeklezingen in 
bieb Vught en Berlicum
VUgHt/berLIcUM – In het 
kader van de tachtigste 
Boekenweek houden de 
bibliotheken in Vught en 
Berlicum op donderdag 5 
en vrijdag 13 maart speciale 
lezingen.
Maandag 9 maart trapt de 
bibliotheek in Vught om 
20.00 uur af met de schrijf-
workshop ‘In de geest van 
Vincent van Gogh’. Samen 
met de Reinier van Arkel-
groep en onder leiding van 
schrijfster Judy Elffrich 
kunnen beginnende en ge-
vorderde schrijvers mee-
doen. Inspiratiebron zijn de 
schilderijen en brieven van 

Vincent van Gogh.
Vrijdag 13 maart om 19.30 
uur is ‘Super food of com-
fort food?! Wat is er met ons 
eten gebeurd?’ het centrale 
onderwerp in de biblio-
theek in Berlicum. Inleider 
is medisch diëtiste Stepha-
nie van den Berg. Ze bekijkt 
samen met de deelnemers 
de waanzin van ons heden-
daags eten. In het tweede 
deel van de lezing laat Van 
den Berg zien wat gezonde 
voeding is, wat te doen met 
onder meer allergieën en 
vegetarisch eten.  Entree: 5 
euro voor niet-leden en 4,50 
euro voor biebleden.

ROSMALEN - Het jongste damesteam van de Rosmalense 
kofbalvereniging RoDeBo is zaterdag 28 februari kampioen 
geworden met een overwinning in Groesbeek. Na het 
laatste fluitsignaal stond het 11-5. De speelsters waren 
dolenthousiast met het behaalde resultaat en zien het 
veldseizoen met vertrouwen tegemoet.

Dametjes D1 kampioen

Nieuwe 
locatie voor 
bloedafname 
’s-HertogenboscH - Sanquin 
Bloedvoorziening, de afna-
melocatie voor bloeddona-
tie, opent maandag 23 maart 
de deuren van de nieuwe 
locatie in Den Bosch.
De afnamelocatie is ge-
vestigd in een gedeelte 
van Stadion de Vliert, aan 
de Stadionlaan 81 in Den 
Bosch In aanloop naar de 
verhuizing is de nieuwe 
afnamelocatie verbouwd.  
Donors kunnen straks iede-
re werkdag bloed geven, van 
maandag tot en met donder-
dag van 8.00 tot 11.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur 
en vrijdag van 8.00 en 11.00 
uur.

www.ikgeefbloed.nl.

Repaircafé in  
De Moerkoal
Middelrode - In De Moerkoal 
kan iedereen vrijdag 6 maart 
zijn of haar kapotte spulletjes 
laten repareren tijdens het 
maandelijkse Repaircafé. Huis-
houdelijke apparaten, meubel-
tjes, speelgoed, radio’s, fietsen, 
maar ook kleding kan ter repa-
ratie worden aangeboden. Voor 
de kleding zitten enkele dames 
klaar, voor de andere zaken een 
aantal handige mannen.  
Het Repaircafé is zo succesvol 
en de vrijwilligers zijn zo en-
thousiast dat het ook in 2015 
gewoon door gaat. 
Dus kom vrijdag tussen 9.30 en 
12.00 uur naar de Moerkoa aan 
de Driezeeg 20 in Middelrode. 



Arabische vrouwenavond 
VUGHT - Villa Oldenburg aan 
de Sint Michielsgestelseweg 
8 is zaterdag 14 maart het 
toneel van een Arabische 
avond speciaal voor vrou-
wen. 
Alle kramen en activiteiten 
houden verband met de Ara-

bische cultuur. Tijd: 19.30-
00.00 uur. Het dansgedeelte 
start om 22.00 uur met een 
Arabische buikdanseres. 
Kaarten kosten 9 euro en 
kunnen besteld worden via 
villa-oldenburg.nl/hayati-
aanmelding of 073-3020050. 

’s-HerToGenboscH - DJ 
Armin van Buuren is de 
grote publiekstrekker op 
Koningsdag, maandag 27 
april, tijdens het eerste 
Kingsland Festival. 
Ook Showtek, Sunnery 

James & Ryan Marciano, 
Blasterjaxx, W&W, Yellow 
Claw, Ummet Ozcan, 
Laidback Luke, Dannic, 
D-Wayne treden op in Den 
Bosch. Het evenement 
strijkt neer op de Pette-

laarse Schans. Kingsland 
Festival werd de afgelo-
pen drie jaar al gehouden 
in Amsterdam. 
Kaarten kosten 45 euro 
(www.kingslandfestival.
nl).

Van buuren op Kingsland Tennistoernooi 
’s-HerToGenboscH - Tennis-
vereniging De Schutskamp 
houdt van 20 tot en met 29 
maart weer een Open Ten-
nistoernooi. 
Inschrijven kan tot en met 
zondag 8 maart via de web-
site www.toernooi.nl.

Groot bereik?
ga naar Kleintjesmarkt.nl


