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De term homeopathie is ontwikkeld door de 

grondlegger van de homeopathie Samuel 

Hahnemann (1755-1843). Het woord is af-

geleid van “homoion pathos” dat gelijkend 

lijden betekent. Andere visies op ziekte, die 

niet van dit principe uitgaan werden door 

hem aangeduid met de term allopathie (al-

loia = niet gelijkend).

Verder lezen....

Home         Introductie        Visie op gezondheid en ziekte                    
                    

                   H
omeopathie         Acupunctuur         Contact

Homeopathie
Acupunctuur is een behandelmethode, die 

gebaseerd is op de traditionele  Chinese ge-

neeskunde (TCM). TCM betekent : Traditional 

Chinese Medicine en is de klassieke vorm van 

Chinese geneeskunde. Deze vorm van genees-

kunde heeft wortels die al vele duizenden ja-

ren oud zijn. De eerste geschriften dateren van 

circa 1300-1400 vóór Christus. 

Verder lezen....

Acupunctuur
Mijn naam is Tineke Scholten. Ik ben geboren 

in 1952 en in 1979 heb ik mijn artsdiploma be-

haald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Als arts heb ik dus een reguliere opleiding ge-

neeskunde voltooid en ook ruimschoots prak-

tijkervaring in de reguliere geneeskunde opge-

daan. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest 

als huisarts heb ik gekozen  voor de de totaal-

benadering van twee complementaire behan-

delmethoden namelijk homeopathie en acu-

punctuur. Beide geneeswijzen staan voor het

Verder lezen....

De levenskracht die het lichaam van nature 

bezit en bestuurt, zorgt ervoor dat we groeien 

en dat als we ziek zijn herstellen. (lijfkracht)  

Verder lezen....

Visie op gezondheid en ziekte
Het eerste consult duurt één uur; deze tijd is 

nodig voor een volledige intake en de start van 

de behandeling. 

Verder lezen....

Consulten en tarieven

Wij zijn aangesloten bij:

Links:

• Introductie

• Visie op gezondheid en ziekte

• Homeopathie

• Acupunctuur
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E U R O P E A N

Jeroen de Weerdt  Account Manager Vegetables Email: Jeroen.deWeerdt@incotec.com

Ronald Siffels Account Manager Vegetables Email: Ronald.siffels@incotec.com

Wilbert Prehn Account Manager Vegetables Email: Wilbert.prehn@incotec.com

Niels Overvliet   Account Manager Vegetables Email: Niels.overvliet@incotec.com

Mark Hoogendoorn  Account Manager Vegetables Email: Mark.hoogendoorn@incotec.com

Pieter Oosters  Product Manager  Email: Pieter.oosters@incotec.comCustomer ServicesEmail: IE.Orderhandling@Incotec.com.
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F R  V E E TA B L E S

advertenties & plaatsingenontwerp & vormgeving

print & drukwerk

webshops & websites

autobelettering

gevelreclame, borden & meer
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wij zorgen dat u gezien wordt

De Star 19a | 1601 MH Enkhuizen | T 0228 322 424 | M 06 404 419 56 | mayflowerreclame.nl

Mijn boekhouding?

Die wil ik zelf kunnen 

doen, zonder dat het 

te veel tijd kost... 

incl. 1 online administratie

Makkelijk boekhouden én factureren

Met onze boekhoudpakketten kunt u als ondernemer  

heel goed uit de voeten! Met een maandbedrag vanaf slechts  

€ 9,50 beschikt u al over een compleet facturatie- en boekhoud-

pakket waarmee u ook uw btw-aangiftes kunt versturen.

www.snelstart.nl/vooraccountants 

 Makkelijk boekhouden: en samenwerken met uw cliënten;

 Betrouwbaarheid staat voorop: stabiele en veilige software;

 Service met een glimlach: begrip voor uw vragen en een passend advies;

 Voordelige keuze: betaalbare maandprijs, gratis extra gebruikers;

 Alles voor tevredenheid: klanttevredenheid staat hoog in het vaandel! 

Ruim 2.800 accountants- en administratiekantoren werken al met SnelStart. 

Probeer het ook!

PER MAAND

VOOR SLECHTS

Volg ons via Facebook

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@geja-kozijnen.nl

ENKHUIZEN | T 06 26 82 31 28 | E info@geja-kozijnen.nl
RAMEN |  DEUREN | TUINDEUREN | DAKKAPELLEN | SCHUIFPUIEN | DAKRAMEN | GEVELBEKLEDING

Wij zijn de leverancier van ramen, deuren,tuindeuren, dakkapellen, schuifpuien, dakramen en gevelbekledingOnze producten voldoenaan de hoogste eisen:Politie Keurmerk Veilig wonen | Komo-Kiwa | SKG klasse** | CE-KeurmerkGEJA kozijnen hanteert de meest uitgebreide garantie:10 jaar op de kunststof kozijnen | 10 jaar op de montage | 10 jaar op het glas | 5 jaar op hang en sluitwerk

10 jaar op de kunststof kozijnen | 10 jaar op de montage | 10 jaar op het glas | 5 jaar op hang en sluitwerk

Wanneeru kiest voor GEJAkozijnen, kiest u vooreen ervaren en vakbekwame 
partner. Met zekerheid op een goed resulaat waar u100% tevredenmee bent

Volg ons via Facebook

ENKHUIZEN | T 06 26 82 31 28 | E info@geja-kozijnen.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@geja-kozijnen.nl

RAMEN |  DEUREN | TUINDEUREN | DAKKAPELLEN | SCHUIFPUIEN | DAKRAMEN | GEVELBEKLEDING

Geplaatst op 29 november 2016

De Brug Mediaton actief betrokken bij

samenwerking tussen Juridisch loket

en Stichting Mediaton en Overheid

Vanmiddag start het projcet van Stichting Mediaton en 

Overheid met als doelstelling het bevorderen van me-

diation. Ben is een van de negen mediators die daar-

voor geselecteerd is.

Verder lezen...

Wij verzorgen uw scheiding volledig!

Vestiging Enkhuizen

Koperwiekplein 52

1602 NK Enkhuizen

Tel Ben:    06 133 732 84

Tel Paula: 06 518 995 55

E-mail: info@debrug-mediation.nl

MEDIATION

Bij conflicten kunnen de emoties soms 

erg hoog oplopen. Soms lijkt het pro-

bleem onoplosbaar. een onafhankelijke 

derde, de mediator, kan uitkomst bieden 

en een juridische strijd voorkomen, dit 

lever winst op voor alle partijen.

ECHTSCHEIDING/RELATIE

BEEINDIGING

De keuze door een of beide partners 

om uit elkaar te gaan, wordt meestal ge-

maakt na een moeilijke periode. Deze 

periode is vaak zeer chaotisch en emo-

tioneel, ook al wordt er gescheiden in 

goed overleg.

OUDERSCHAPSPLAN/

OMGANGSREGELING

Ouders die gaan scheiden zijn verplicht 

om een oudersschapsplan op te stellen. 

In dit oudersschapsplan moeten zaken 

worden opgenomen. Wij kunnen u hel-

pen met de begeleiding en ontwikkeling 

van het oudersschapsplan.

NALATENSCHAPSMEDIATION

In families komen conflicten voor. op het 

meest ongelegen moment kunnen deze 

conflicten “Zomaar, ineens” tevoorschijn 

komen. Bijvoorbeeld bij het overlijden 

van een dierbare of voorafgegaan aan 

dit overlijden.

Geplaatst op 24 oktober 2016

Tussen Partijnen

Even vaak horen wij later dat deze gedachtengang een 

desillusie bleek te zijn. En dat laatste is natuurlijk ook 

niet zo vreemd.

Verder lezen...

Nieuws

Aangesloten bij:

Geplaatst op 8 september 2016

De Dag van de Scheiding

U kunt bij ons deze dag binnenlopen voor een gratis en 

vrijblijvend advies. Wij adviseren u dan direct over de 

mogelijkheden in uw situatie.

Verder lezen...

Dame Blanche, Mövenpick vanille ijs met warme chocoladesaus

Winterse sorbet, met twee bollen sorbet ijs, couillis en slagroom

Tiramisu van hazelnoot en chocolade, stroop van espresso, met meringue en espresso ijs

Huisgemaakte bokkenpoot, met caramelparfait en vanille crème fraîche

Huisgemaakte cheesecake, met Mövenpick caramelita ijs

Huisgemaakte chocoladetaart, met Mövenpick hazelnoot ijs

Proeverij Gewoon Lekker

Dessertwijn          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

per glas

€   6,95

€   6,95

€   6,95

€   6,95

€   6,95

€   6,95

€   7,95

€   5,95

desserts
Dessertkaart

Kijk op: chees
ecaket

ogo.nl

voor onze verschillende soorten & smaken, of vraag om onze kaart.

•  Wist u dat al onze Cheesecakes in onze eigen bakkerij gemaakt worden.

•  Wist u dat wij méér dan 20 verschillende smaken hebben.

•  Wist u dat deze als petit fours, puntje, halve of hele taart ook mee te nemen zijn.

•  Wist u dat deze ook op zondags verkrijgbaar zijn (dus altijd vers!).

 
•  Wist u dat onze Cheesecakes héél verslavend zijn? Wij wel!!

Tomatensoep  (V)                                                                            

Pittige uiensoep met een kaasbroodje

Wisselende soepGebakken feta met pikante dressing en gebrande amandelen  (V)

Calamaris, inktvis ringetjes uit de keuken van Gewoon Lekker

Pasteitje gevuld met champignons en knoflookroomsaus  (V) 

Holtkamp kaaskroketjes met frisse koolsalade en mosterdmayonaise  (V) 

Bonbon van gerookte zalm met frisse yoghurtdressing

Carpaccio met pesto dressing of truffelmayonaise

Beef Tataki (dungesneden rundvlees) op een krokante papadum met knoflook chips, rode 

peper, bosui en een oosterse dressing 
Voorgerechten worden geserveerd met brood & aioli

Kip saté met pindasaus, friet en salade 

Krokante kipschnitzel met gorgonzolasaus, friet en salade

Belgisch stoofvlees met friet en salade

Spareribs met knoflooksaus, friet en salade

Kogelbiefstukje met jus Fish and Chips, scholfilet met friet en salade

Drie sliptongetjes met remouladesaus, friet en salade  

Carpaccio salade met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 

Italiaanse Caesar maaltijdsalade met of zonder kip  (V)

Nachos met Mexicaanse bonen, bosui, saus van cheddarkaas en crème fraîche  (V)

Mediterraanse lasagne geitenkaas, basilicum en zongedroogde tomaat  (V) 

€   5,50 
€   5,50

€   5,75
€   8,95

€   8,95
€   7,95

€   9,95
€ 10,95

€ 10,95
€ 10,95

€ 13,95
€ 14,95

€ 14,95
€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95
€ 19,95

€ 13,95
€ 13,95

€ 13,95
€ 15,95

voorgerechten

À la carte diner

hoofdgerechten

Nog plaats over voor een lekker dessert?

Wij geven u graag onze dessert kaart.
= Vegetarisch of kan vegetarisch.

Gewoon lekker bij de borrel...

Portie kaas 

Borrel frikandellen 8 stuks

“Bourgondier” bitterballen 8 stuks

Vlammetjes 8 stuks 

Chicken wings 8 stuks (onze wings zijn pittig)

Hollandse kaasstengels 8 stuks 

Nachos
met Mexicaanse bonen, bosui, saus van cheddarkaas

en crème fraîche

Gewoon Lekker mix  Klein 

2x bitterbal, 2x borrel frikandel, 2x kaasstengel

en 2x vlammetje

Gewoon Lekker mix Middel 

4x bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel

en 4x vlammetje  

 
Gewoon Lekker mix Groot

4x bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel,

4x vlammetje, 4x chicken wings, 4x Holtkamp kaaskroketje

€   5,50

€   7,50

€   7,50

€   7,50

€   7,50

€   7,50

€ 13,95

€   7,50

€ 13,95

  
 
€ 23,95

borrelhapjes

restaurantgewoonlekker.nl


