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Van de voorzitter 

Beste mensen 

We hebben vele positieve reacties op ons nieuwe VRA-Nieuws 
gehad. Er waren enkele verbeteringen en aanpassingen 
doorgevoerd. We hebben er vertrouwen in dat we, samen 
met onze “huisdrukkerij” Avanti de kwaliteit hoog kunnen 
houden. 

In mijn persoonlijke leven heeft er per 19 juni 2021 een 
belangrijke verandering plaatsgevonden. Mijn echtgenote en 
ik zijn verhuisd naar Medemblik, daar waar de “roots” van 
mijn vrouw, Reintje, liggen. Als rasechte Amsterdammer is het 
voor mij een grote stap geweest, maar je voelt je in die stad 
zeer welkom. Met deze verhuizing komt natuurlijk geen 
verandering in mijn voorzitterschap. Ik zal de VRA blijven 
dienen. 

Nu de Covid-19 pandemie op haar einde loopt, zeker dankzij 
de massale inenting, kan de VRA weer het één en ander op 
touw zetten. Bootje varen, zelfs twee maal deze zomer. De 
yogalessen zijn weer opgestart, evenals de zwemlessen. Laten 
we van deze mogelijkheden genieten. Uw vereniging draagt 
mee aan de geldelijke kosten. 

Bij het schrijven van dit voorwoord hebben we na twee weken 
droogte en warmte weer de nodige regenbuien gehad, die 
overigens zeer welkom zijn. 
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Hans Beglinger 

Van de secretaris 

Lieve allemaal 

Wat heeft dat Corona-virus huisgehouden binnen en buiten 
de VRA. We hebben allemaal wel iemand in de familie- of 
vriendenkring hieraan verloren. Anderen die het overleefd 
hebben, hebben waarschijnlijk de rest van hun leven te doen 
met ernstige gevolgen hiervan. Maar gelukkig hebben we, 
indien gewenst, allemaal onze prikjes gehad. Het resultaat is 
bevredigend en dientengevolge hebben we weer meer 
maatschappelijke / sociale vrijheid. Ik ben daarom naarstig op 
zoek gegaan om weer een “dagje uit” te realiseren. Sinds 
september 2020 lagen de activiteiten voor de VRA-leden 
volledig op z’n gat! Na de nodige belletjes, appjes en mailtjes 
is het toch gelukt. We gaan weer varen op de Biesbosch, 
vanuit Drimmelen. De vorige keer waren er 50 VRA-passagiers 
en toen zijn we ook naar het Biesbosch museum geweest. 
Maar nu gaan we heerlijk varen. Het schip is exclusief voor de 
VRA-leden, zodat we ons gemakkelijk aan de 1.5 m regel 
kunnen houden. Bestaande “bubbels”, uit één gezin, gelden 
ook op het schip. Ik mag dus gewoon lekker intiem naast mijn 
mannetje zitten of staan of hangen. Omdat er niet zoveel 
mensen op het schip mogen, hebben we de beschikking over 
één rolstoelbus, geschikt voor twee rolstoelen. Dus, wil je 
mee, meld je onmiddellijk aan en betaal meteen! Met elkaar 
kijken we er naar uit en laten de “ophokplicht” achter ons. 
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De bingomiddag mag nog niet, maar zodra we toestemming 
krijgen, organiseren we meteen een bingo in Reade.  

Wat zullen we blij zijn iedereen weer te zien en te spreken. 
Dus, nog even geduld, het komt er echt aan hoor!! 

Op donderdag 9 september 2021 gaan we naar Avifauna. Ik 
hoop tegen die tijd dat we dan met meer mensen daar 
terecht kunnen. Vooralsnog is ook daar het limiet 50 
personen. 

In augustus 2021 hopen we weer onze traditionele picknick 
aan het Sloterplas te houden. Bij voldoende deelname dan is 
die organisatie een “fluitje van een cent”. 

Een groot probleem zal het worden om voor het Kerstdiner 
een geschikte  nieuwe locatie te vinden. Suggesties van jullie 
kant zijn meer dan welkom. 

We hebben vele plannen gemaakt, die vinden jullie op de 
agenda. Noteer de data alvast in je agenda of digitale agenda. 

Poeh poeh, dit was een lang verhaal van M & M. 

 

Van de penningmeester  

 De penningmeester heeft, samen met onze administrateur, 
de contributies geïnd. Enkele leden hebben hun lidmaatschap 
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opgezegd. Zij  weten niet wat ze dit jaar aan activiteiten van 
de VRA gaan missen. 

Omdat er in 2020 nagenoeg geen activiteiten door de VRA 
ontplooid zijn, heeft het bestuur besloten om het “dagje uit” 
iets goedkoper te maken. Leden betalen nu € 15,- i.p.v. € 30,- 
en niet-leden betalen € 25,- i.p.v. € 35,- dit is dus een 
buitenkansje. Aarzel niet, geef je op door te bellen en direct te 
betalen. VOL IS VOL. Als je met elkaar duimt voor mooi weer 
op die dag, dan kun je mooi weer afdwingen! 

Marianne & Marianna 

Van de redactie  

Bij de eerste editie van de nieuwe VRA-Nieuws zijn er enkele 
kleine onvolkomenheden ingeslopen. De aandachtige lezers 
onder jullie hebben daarover naar het secretariaat 
gereageerd. Dank daarvoor. We hebben veel positieve 
reacties gehad. We zijn hiervoor mede dank verschuldigd aan 
het personeel van drukkerij Avanti. 
Nu we weer met frisse moed verder kunnen, houd ik me als 
redacteur ten zeerste aanbevolen voor tekstuele bijdragen 
van de leden. Het wekt daarmee namelijk de indruk een 
boekwerkje voor en van ons allen te zijn. Ik wacht af. 
 
Fitstap 
 
Een aantal leden van de VRA heeft gereageerd op de eerdere 
oproepen tot deelname aan het programma Fitstap. Het heeft 
letterlijk heel veel voeten in de aarde gehad, maar het is 
uiteindelijk toch gelukt om in het Rembrandtpark, vlakbij 
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Reade, op maandag van 10.30 uur tot 12 uur te oefenen. 
Monique Jansma geeft met veel enthousiasme les. Hoewel 
iedereen dol enthousiast is, hebben we veel uitvallers.  
We zijn met een mooi aantal begonnen maar er zijn nu nog 
maar 7 “diehards” over. Vanaf hier wensen wij de betreffende 
deelnemers een goed herstel toe. Wij zetten echter door, we 
hebben nog 6 maandagen voor de boeg. Onze conditie gaat 
zienderogen met sprongen vooruit. Volgens andere 
deelnemers kan ik weer met mijn handen de grond aanraken, 
wel dus met rechte knieën. Misschien kunnen we het volgend 
jaar, bij voldoende deelnemers, nog eens proberen dit te 
organiseren. 
 
Zwemmen 
 
In juni 2021 is het zwemmen eindelijk weer vrij gegeven. We 
gaan weer gauw hieraan beginnen. Wat is er nou niet 
heerlijker dan in warm water te  poedelen en het 
allerbelangrijkste is zonder pijn te kunnen bewegen. En 
bovendien is het gezond voor lijf, leden en de geest. 
 
Marianne 
De afgelopen maanden ben ik geopereerd achtereenvolgens 
aan mijn linker en rechter bovenarm. Met beide bovenarmen 
gaat het uitstekend, echter ik heb nog wat naweeën, nl lichte 
zenuwpijntjes. Ik kan mijn geluk niet op. De behandelende 
arts staat ook versteld van het behaalde resultaat. Ik kan mijn 
armen weer pijnloos de lucht insteken of op de rug doen. 
Deze vorm van lipoedeem is invaliderend. De omvang van 
mijn armen is van 54 cm teruggebracht naar 32 cm. 
Het is wel een dure grap, het ziekenfonds betaalt de kosten 
niet, maar waar kun je je spaargeld beter in investeren dan in 
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je eigen gezondheid. Nu ik een Koninklijke onderscheiding heb 
gekregen, heeft dat mijn gezondheid een “boost” gegeven. 
Hierdoor kan ik me weer met volle energie inzetten voor de 
VRA en haar leden. 
 
Bingo? 
Op het moment dat mijnheer Rutte zegt “het mag 
weer”, zal het comité de ballen weer laten rollen! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Wie is de ballenman?? 
 

Voor € 7.50 heb je een heerlijke middag, met 3 speel- rondes 
en altijd prijs en een kopje koffie/thee met iets lekkers en 
tussendoor een glaasje fris met stukjes kaas en worst. 
Introducées zijn natuurlijk van harte welkom. 

Zegt het voort !!!                         Zegt het voort! 

  In Memoriam 
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je eigen gezondheid. Nu ik een Koninklijke onderscheiding heb 
gekregen, heeft dat mijn gezondheid een “boost” gegeven. 
Hierdoor kan ik me weer met volle energie inzetten voor de 
VRA en haar leden. 
 
Bingo? 
Op het moment dat mijnheer Rutte zegt “het mag 
weer”, zal het comité de ballen weer laten rollen! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Wie is de ballenman?? 
 

Voor € 7.50 heb je een heerlijke middag, met 3 speel- rondes 
en altijd prijs en een kopje koffie/thee met iets lekkers en 
tussendoor een glaasje fris met stukjes kaas en worst. 
Introducées zijn natuurlijk van harte welkom. 

Zegt het voort !!!                         Zegt het voort! 

  In Memoriam 
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In de afgelopen maanden zijn de volgende VRA-leden 
overleden:               

Mevrouw Rie de Boer, leeftijd 84 jaar 

Mevrouw Claire Mau Asam, leeftijd 76 jaar                                                         

Het bestuur heeft de naasten met een kaart of een persoonlijk 
gesprek haar medeleven betoond. 

Versoepeling Corona maatregelen 

Stap 4 (Rijksoverheid) 

Het kabinet vindt het verantwoord om de 4e stap in het 
openingsplan een paar dagen eerder te zetten en zelfs te 
vergroten. Het vaccineren gaat in een hoog tempo. We zien 
dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat 
met Covid-19 in het ziekenhuis is opgenomen. Deze cijfers 
dalen nu snel. 

Daarom zijn vanaf 26 juni alle deuren open, waarbij de 
anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar 
waar anderhalve meter afstand houden niet lukt, zoals in het 
OV, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en 
festivals, geldt de mondkapjesplicht of kan je alleen naar 
binnen met een coronatoegangsbewijs.                                   
Wel blijven de basisregels gelden ook als je al gevaccineerd 
bent: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, 
afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. Wees 
nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke 
plekken. 
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Woensdag 14 juli 2021 gaan we naar De 
Biesbosch Een dagje varen op het water  

Omdat er veel leden niet mee durfden vanwege Corona gaan we 
nogmaals naar de Biesbosch, nu met maximaal 50 personen. 
Dus wees er snel bij!!!

Om precies 9.30 uur vertrekken we met één bus vanaf Reade (J.B.I.) 
en worden om 11.15 uur verwacht bij de Zilvermeeuw in Drimmelen. 
Daar gaan we aan boord en worden welkom geheten met
2 x koffie met gebak.
Om ongeveer 13.00 uur krijgen we complete lunch. 
De overige drankjes komen voor eigen rekening. 
   
Tussen 18.00 en 18.30 uur hopen we weer bij Reade in Amsterdam 
aan te komen.

 
Aanmeldingsformulier ‘Dagje Uit’. Woensdag 14 juli 2021 
 
Mevr./Dhr. ………………………………………………………………………………… 
 
Adres:       …………………………………………………………………………………… 
 
Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………. 
 
Telefoon:   ………………………………………………………… 
 
Begeleider: Mevr./Dhr.  ……………………………………………………………… 
 
Mijn vorm van dieët is: gluten- of lactosevrij, vegetarisch 
 
Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
Indien geen dieëtvorm is ingevuld, dan eet u wat de pot schaft.  
 
  
Ik breng een rolstoel mee:                      O   JA 
Ik breng een rollator mee:   O   JA 
 
Ik maak de deelnamekosten ad €  ………….. over. 
 
Dit formulier opsturen naar: 
 
Marianne Walma  
Secretariaat VRA 
Adm. Helfrichstraat 1 
1056 AA Amsterdam 



 
Aanmeldingsformulier ‘Dagje Uit’. Woensdag 14 juli 2021 
 
Mevr./Dhr. ………………………………………………………………………………… 
 
Adres:       …………………………………………………………………………………… 
 
Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………. 
 
Telefoon:   ………………………………………………………… 
 
Begeleider: Mevr./Dhr.  ……………………………………………………………… 
 
Mijn vorm van dieët is: gluten- of lactosevrij, vegetarisch 
 
Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
Indien geen dieëtvorm is ingevuld, dan eet u wat de pot schaft.  
 
  
Ik breng een rolstoel mee:                      O   JA 
Ik breng een rollator mee:   O   JA 
 
Ik maak de deelnamekosten ad €  ………….. over. 
 
Dit formulier opsturen naar: 
 
Marianne Walma  
Secretariaat VRA 
Adm. Helfrichstraat 1 
1056 AA Amsterdam 

De bus vertrekt om 9.30 uur vanaf  Reade 
(locatie Jan van Breemen Instituut)

Wilt U TIJDIG aanwezig zijn! 

De kosten voor deze dag zijn: leden € 15,--,  begeleiders € 25,--
incl. bus, koffie met gebak en een lunch.  

Aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk opsturen (VOL is VOL). 
Indien er bij ontvangst van de aanmeldingsbrief geen plaats meer is, 
krijgt U van ons bericht. Als U niets hoort en tijdig hebt betaald, gaat U 
mee.

Deelnamekosten zo spoedig mogelijk overmaken naar:
VRA - Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o.,
gironummer NL95 INGB 0004 4464 39
onder vermelding van: Dagje Uit

Informatie: Marianne Walma tel.: 06-20436050
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Peggy’s Total Beauty 
 
 

 
 
• Chronische heupgewrichtspijn 

Schoonheidsspecialiste 
• Pedicure 
• Manicure 
• Visagie 
• Kapster 
• Massages 
Bij u thuis en er is ook Stadspaskorting 
m.u.v.  Med. Pedicure 
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Bel me! 020 – 67 114 11 of  06 121 020 80 
 

Oogoefening 01 

Tijdens oefenen is het bezig zijn met voelen altijd belangrijker 
dan bezig zijn met doen, ongeacht welke oefening het is! 
Hierbij kan het helpen om je bril af te zetten.  
 
Bij deze oefening is het sowieso handiger om je bril af te 
zetten.  

Oogoefeningen zorgen onder andere voor een betere 
concentratie, meer rust en ruimte, minder gedachten en een 
beter zicht, mits je regelmatig oefent.   
 

- Wanneer je eenmaal 
comfortabel zit met een 
ontspannen rechte rug, je 
voeten iets uit elkaar, je hoofd 
rechtop, je kin iets naar binnen 
en je handen losjes liggend op 
je benen, ga je met al je 
aandacht naar je linker hand   

- Til je linkerhand op, je   
schouders blijven laag en 
ontspannen 
- Beweeg je linker wijsvinger 
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langzaam richting je neus  
- Je ogen blijven je linker wijsvinger volgen 
- Leg je linker wijsvinger tegen je neus- Laat je linker 
wijsvinger hier even liggen, let erop dat je adem 
doorgaat  
- Vervolgens beweeg je je linker wijsvinger langzaam 
terug en leg je je linkerhand weer terug op je been- 
wacht dan af wat er in je lichaam gebeurt 

Daarna doe je hetzelfde met je rechter wijsvinger. 
Herhaal beide kanten een aantal keren, neem de tijd hiervoor.   
Luister goed naar de grenzen van je lichaam en forceer niet.  
Liever wat vaker per dag oefenen, dan lang achter elkaar  

Veel succes en plezier met oefenen!  

Marlies Schurink-Verdonk 

Balans in Zijn, praktijk voor hypnotherapie, mindfulness en 
yoga 

www.balansinzijn.nl 

 

Mooi Amsterdam 

Hieronder is een mooie foto geplaatst van de Oudezijds 
Voorburgwal, met uitzicht op de Oude Kerk bij een 
schitterende kleurenpalet in de wolken. Vele oud-
amsterdammers zullen met weemoed terug denken aan dit 
stukje Amsterdam. 
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De scribent heeft in zijn goede jaren menig schoenzool 
versleten op de kasseien van de Zeedijk en de Wallen, dit bij 
nacht en ontij. 
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Gedachten bij het ouder worden 

Met mij is niets aan de hand,                                                             
Ik ben nog fit van lijf en verstand,                                                
heb wel wat artrose in heup en knie                                            
en als ik buk, lijkt het of ik sterretjes zie.                                   
Mijn pols is te snel, mijn bloeddruk wat hoog                       
maar ik ben nog fantastisch goed….zo op het oog. 

Met de steunzolen die ik heb gekregen                                    
loop ik nog langs ’s-Heren wegen,                                                
en kom ik in winkels en ook op het plein.                                
Wat heerlijk om zo gezond te zijn.                                              
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen                    
en over vroeger wat te kunnen dromen.                                         
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was,                          
ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.                              
Ook heb ik last van beide ogen                                                     
en raakt mijn rug meer en meer gebogen.                                      
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog,                        
maar ik ben nog fantastisch goed….zo op het oog. 

Het leven is mooi, maar gaat zo snel voorbij.                             
Als ik kijk naar vroegere foto’s van mij,                                    
denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.                                      
Wilde ik een nieuwe jas dan moest ik heel lang sparen.            
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,                                 
kende geen moeheid, zo het scheen.                                                              
Nu ik ouder wordt draag ik vaak grijs of zwart                                                                                                                                     
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en loop heel langzaam vanwege mijn hart.                                     
Doe het maar op uw gemak, zegt de cardioloog,                            
u bent nog fantastisch goed…zo op het oog. 

Ouderdom is goud, begrijp me wel                                          
maar als ik niet kan slapen en tot honderd tel,                              
betwijfel ik of dat wel waar is                                                        
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.                   
Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op een tafel, 
gehoorapparaat in mijn tas,                                                        
mijn steunzolen naast het bed op een stoel,                                
u begrijpt wat met die twijfel bedoel.                                       
Trek niets in twijfel, zegt de pedagoog,                                           
u bent nog fantastisch….zo op het oog. 

Als ik ’s-morgens ben opgestaan                                                    
en eerst de afwas heb gedaan,                                                      
lees ik het laatste nieuws in de krant.                                           
Ik wil toch bijblijven en naderhand                                             
doe ik van alles: eerst geef ik de planten water,                         
de kamer stoffen doe ik later.                                                    
Alles gaat wel wat trager                                                                
en na het eten heb ik last van mijn maag.                                 
Maar dat mag op je ouwe dag.                                             
Aanvaard het rustig, zegt de psycholoog,                                      
u bent nog fantastisch goed…zo op het oog. 

Anonymus  (bewerking P.G. Wensveen) 
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E-health 

 

E-Health gaat over digitale toepassingen in de zorg: het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter 
ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de 
gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de 
computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en 
informatie uitwisselen.                                                            
Gegevens over je ziekte doorgeven aan een arts via een app, 
website of door te videobellen. Het gebruik van deze 
zogeheten e-health-toepassingen neemt momenteel flink toe. 
Experts waarschuwen dat het wel zorgvuldig moet worden 
uitgerold. Via een app direct aan het ziekenhuis doorgeven 
hoe hoog je bloeddruk en hartslag is. En met een druk op de 
knop voeg je ook nog toe hoe je je voelt. Dat is nu al mogelijk. 
Op die manier informeer je jouw arts op een toegankelijke en 
zeer eenvoudige manier hoe het met je gaat. 

Het is vooral handig voor mensen met chronische 
aandoeningen. Momenteel moeten zij steeds periodiek voor 
controle langskomen bij een specialist. Dit is niet economisch, 
het kost veel tijd en dus geld. 

Mensen die niet (meer) met een computer of een app kunnen 
werken, zullen niet voor dit systeem in aanmerking komen. 
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Oude huisartsenpraktijk verandert 

Als je ze ook op 
afstand kunt 
monitoren, dan 
hoeven ze 
minder vaak 
naar het 
ziekenhuis te 
gaan. 
 

 

 
Door de coronacrisis is het gebruik van e-health in een 
stroomversnelling geraakt, ziet e-health-onderzoeker 
Valentijn Visch van de TU Delft. In Nederland is door de 
coronapandemie naar schatting zo’n tachtig procent van de 
huisartsen direct online gegaan. De app Covid Radar, die werd 
ontwikkeld door het LUMC(Leiden) en waarin je 
coronaverschijnselen kon bijhouden, werd honderdduizenden 
keren gebruikt. Het zijn voorbeelden van de bereidwilligheid 
en plotselinge forse toename en interesse in e-health. De 
oude huisartsenpraktijk waarbij je fysiek bij de arts langs ging, 
is rap aan het veranderen. 

Deze ommezwaai lijkt vooral aanlokkelijk en positief, maar de 
toenemende interesse in e-health herbergt volgens 
specialisten ook een gevaar. “We moeten het er nu niet 
doorheen jakkeren”, stelt onderzoeker van e-health-
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technologie Monique Tabak (Universiteit Twente). “Als je e-
health echt succesvol wil laten zijn, dan moet je het zorgvuldig 
introduceren en uitrollen. Als je nu zomaar de huidige 
consults en het monitoren van patiënten compleet vervangt 
door nieuwe technologie, dan heeft dat niet altijd 
toegevoegde waarde en kan het er juist voor zorgen dat 
sommige mensen niet mee kunnen in deze ontwikkeling en 
verder achterop raken in de zorg. Het is wel tijd om de zorg 
anders in te richten en e-health helpt daarbij. Het kan zeer 
goed ondersteunend en motiverend zijn. Maar het moet dan 
wel onderdeel zijn van een brede, inclusieve aanpak.     

Op afstand                                                                             
Zo is e-health niet een vervanging van de fysieke zorg. Het 
sluit niet uit dat artsen patiënten zien. Het is ook niet de 
bedoeling dat artsen alle kwalen alleen maar op afstand 
behandelen. Het kan zelfs goed zijn dat wanneer je een 
chronische aandoening hebt, het er juist voor zorgt dat je 
eerder naar de arts gaat. Bijvoorbeeld wanneer je hartslag 
niet goed is of als je bloeddruk te hoog is. “Je moet het echt 
zien als een aanvulling op de bestaande zorg met e-
healthmodules. De voordelen van ouderwetse zorg in de 
praktijk gecombineerd met die van nieuwe zorg. Als patiënt 
krijg je makkelijker info over je kwaal en heb je sneller en 
eenvoudiger toegang tot een huisarts of specialist”, zegt 
Visch.                                                                                                   
E-health moet bovendien goed worden geïmplementeerd. 
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Veel mensen kunnen 
met een smartphone 
omgaan, maar voor de 
gezondheidszorg is het 
gebruik ervan toch echt 
net iets anders. 

 

 
Zorgverleners moeten zelf nadenken wat het betekent voor 
hun praktijk als ze met apps of beeldbellen gaan werken.                                                                                   
Nu e-health duidelijk de wind in de rug heeft, is het 
verstandig om het slim in te zetten. Nu moeten we 
doorpakken. Eigenlijk is er geen weg meer terug, e-
health gaat zich steeds meer ontwikkelen. Het is daarom 
nu belangrijk om het zo goed mogelijk te introduceren. 
Zorg dat je weet wat de behoeftes van patiënten en 
artsen zijn. Een app ontwikkelen die maar twee jaar 
wordt ondersteund, heeft bijvoorbeeld weinig zin. We 
moeten nu alvast vooruit kijken over de langere termijn, 
want e-health gaat niet meer weg.” Nemo Kennislink 

A  g  e  n  d  a 

14 juli  Dagje uit naar de Biesbosch 
augustus Picknick aan de Sloterplas 
9 sept. Avifauna 
december  Kerstdiner 



 

SALON BE YOU 
Salon BeYou in Mijdrecht bestaat uit een klein team van drie specialisten. 

Wij bieden een breed scala van behahandelingen aan en hebben ieder 
onze eigen kwaliteiten. 

  
Wij ontwikkelen onze kwaliteiten door op te hoogte te blijven van de 

nieuwste trends en keren regelmatig terug in de schoolbanken. 
  

Naast het ontwikkelen van onze kennis is duurzaam ondernemen voor ons 
erg belangrijk. Door gebruikmaking van zonne-energie is onze salon CO2-
neutraal. Wij zijn van mening dat met organische producten en duurzaam 

ondernemen prachtige resultaten worden behaald. 
  

Professionele aanpak en klanttevredenheid staan bij ons hoog in het 
vaandel. Wij nemen graag uitgebreid de tijd voor u en vinden het 

belangrijk dat iedereen zich welkom voelt! 
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