
Alle afslankrages verenigd in 
één overheerlijke maaltijdshake!
Hét afslanksucces van 
2014: maaltijdshakes 
verrijkt met maar 
liefst 18 verschillende 
superfoods, zijn nu 
de best verkochte 
afslankkuur van dit 
moment!

Superfoods Maaltijd-
shakes zijn de nieuwste 
rage als het gaat om snel af-
vallen! Aan de formule van 
deze extreem effectieve
maaltijdshakes is door een 
team van experts net zo 
lang gesleuteld totdat de af-
slankresultaten onovertrof-
fen zouden zijn.

Stoppen met calorieën tellen!
Uit wetenschappelijk onder-
zoek blijkt dat crashdiëten 
en methodes als calorieën 
tellen op de lange termijn 
niet werken om af te vallen! 
Het enige dat echt helpt te-
gen overgewicht zijn maal-
tijdvervangers. Als je niet 
nóg een dieet wilt volgen 
waarbij je jezelf moet uit-
hongeren of rare voedings-
plannen moet naleven, heb-
ben wij iets goeds voor jou!

Hoe werkt afvallen met 
Superfoods Maaltijdshakes?
Het werkt heel simpel. In 
plaats van je gebruikelijke 
ontbijt, lunch of diner neem 
je een dieetshake. Deze 

shakes bevatten veel min-
der calorieën dan een nor-
male maaltijd. Doordat ze je 
een lekker vol gevoel geven 
verlies je uiteraard super 
snel gewicht.
Bang voor jojo-en hoeft 
u niet te zijn, met de 
onvoorstelbaar lekkere Su-
perfoods Maaltijdshakes 
valt u snel af en wordt 
uw stofwisseling en vet-
verbranding sterk gesti-
muleerd. Dat komt door 

de toevoeging van maar 
liefst 18 verschillende 
superfoods zoals on-
der andere chiazaad, 
moerbeien en goji-
bessen, zodat je ook 
nog eens veel meer 

energie krijgt 
om al je 

overtollige 
vetreserve 

te gaan 
ver-

bran-

den.
Naast deze 

ijzersterke 
superfoods, 

bevatten de 
dieetshakes 

ook langzaam verteerbare 
eiwitten. Deze zorgen er 
voor dat je urenlang ab-
soluut geen trek of honger 
hebt, waardoor Superfoods 
Maaltijdshakes op geen en-
kele manier meer te vergelij-
ken zijn met normale maal-
tijdshakes. De opdracht die 
de ontwikkelaars van deze 
nieuwe afslankrage is dan 
ook met vlag en wimpel ge-
slaagd.
Met windkracht 8 in de rug 
wordt je lichaam gedwon-
gen om het opgeslagen vet 
op buik, billen en benen 
direct aan te pakken. Zo val 
je kilogram na kilogram af 
terwijl je vetbranding niet 
langzamer, maar juist steeds 
beter wordt! Dat wil jij toch 
ook?

Aanbieding
Superfoods Maal-
tijdshakes zijn er in 
3 heerlijke smaken: 
Bosvruchten/Gojibessen, 
Chocolade en Vanille/Ci-
troen en bevatten per pot 
16 maaltijden.
tijdelijk van  29,95 

voor slechts  19,95
3 potten 
voor  slechts   50,-
Verkrijgbaar op www.
afslankenmetshakes.nl, 
www.beauvica.nl en bij de 
betere reform- en gezond-
heidswinkels.

de toevoeging van maar 
liefst 18 verschillende 
superfoods zoals on-

Brunston Castle en zijn prachtige omgeving 
Gaat u voor luxe, comfort en ontspanning? Dan bent u bij het populaire 
Brunston Castle aan het juiste adres. Verken Zuidwest-Schotland: 

kastelen, bruisende steden en de prachtige kustlijn liggen aan uw voeten.

Deze actie is geldig voor vertrekdata t/m 31 oktober 2014.
De prijs is per persoon o.b.v. van een 4-persoonsaccommodatie. 
Er zijn geselecteerde data t/m 31 oktober 2014, o.b.v. van 
beschikbaarheid.

Een 7-daagse autovakantie aan de kust van Schotland
Retourovertocht IJmuiden-Newcastle
Vervoer van personenauto (max. 1.85 m hoog)
Twee overnachtingen in uw eigen hut aan boord (op heen en terugreis)
Live muziek en entertainment aan boord
Vier overnachtingen op vakantiepark Brunston Castle o.b.v. logies
Golfbaan naast het vakantiepark
Omgeving biedt mogelijkheden voor wandelingen, vissen, fi etsen, 
paardrijden, het bezoeken van tuinen en historie

7-daagse
Brunston Castle

Verken adembenemend Schotland
vanuit een luxe vakantiepark

Vanaf

€151,25
p.p.

deweekkrant.nl/reizen

Meer informatie en/of boeken: 
Ga naar www.dfds.nl/wegener of

bel 0255-546666 o.v.v. boekingscode WHW2
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In de aanwezigheid 
van de kinderen 
van kindercentrum 
Kievitsnest en wethouder 
Lara de Brito werden 
maandag achttien 
zonnepanelen feestelijk 
in gebruik genomen. 

WAGENINGEN -  De zon-
nepanelen zijn geïnstalleerd 
op het dak van het kinder-
centrum aan de Kievitswei-
de en zullen naar verwach-
ting 4.000 kWh per jaar gaan 
opwekken. Hiermee is kin-
dercentrum Kievitsnest de 
tweede kinderopvanglocatie 
in de gemeente Wageningen 
die zonnepanelen op het 
dak laat plaatsen,  na kin-
dercentrum het Klokhuis in 
Noordwest afgelopen jaar. 
“Zonne-energie is de ener-
giebron van de toekomst. 
Ik vind het geweldig dat 
Kinderopvang Wageningen 
kiest voor deze vorm van 
duurzame energie. Kin-
deren van het Kievitsnest 
komen op deze manier van 
jongs af aan in aanraking  
met zonne-energie. 
Dat is des te mooier als je 
bedenkt dat deze kinderen 
onze toekomst zijn”, aldus 
Lara de Brito, wethouder kli-
maatbeleid van de gemeente 
Wageningen. De zonnepane-
len op het Kievitsnest gaan 
naar verwachting 4.000 
kWh per jaar opwekken en 
voorzien daarmee in 60 tot 

70% van het elektriciteits-
verbruik van het kinder-
centrum. “Duurzaamheid 
is een belangrijk onderdeel 
van onze missie en strate-
gie. Met de zonnepanelen 
wekken wij een groot deel 
van ons stroomverbruik op 
het Kievitsnest schoon en 
duurzaam op”, licht Onno 
Bakker, directeur Kinderop-
vang Wageningen, toe. “Om-
dat er continue monitoring 
(internet/Wifi) van de zon-
nepanelen mogelijk is, gaan 
we voor de BSO-kinderen 
een educatief programma 
ontwikkelen om zichtbaar 
te maken, wat we met deze 
zonnepanelen voor ons mi-

lieu en onze latere genera-
ties doen.”  Kinderopvang 
Wageningen beschikt naast 
een gastouderbureau over 
12 opvanglocaties binnen 
de gemeente Wageningen. 
Vier daarvan zijn in eigen-
dom. 
Vorig jaar zijn bij de eigen lo-
caties de mogelijkheden on-
derzocht voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Of dit 
rendabel is, is onder andere 
afhankelijk van de stand 
van het dak ten opzichte 
van de zon, de aanwezig-
heid van hoge begroeiing 
i.v.m. schaduwvorming en 
de kwaliteit van het dak. 
Uiteindelijk bleken alle vier 

de panden geschikt te zijn 
voor het plaatsen van zon-
nepanelen. Het Kievitsnest 
is het tweede pand van Kin-
deropvang Wageningen met 
zonnepanelen.

Naast zonne-energie werkt 
Kinderopvang Wageningen 
ook op andere manieren aan 
duurzaamheid. Sinds een 
paar maanden krijgen alle 
kinderen bij Kinderopvang 
Wageningen diverse biolo-
gische producten aangebo-
den zoals melk, karnemelk, 
yoghurt, brood en eieren. 
Op deze manier hoopt Kin-
deropvang Wageningen een 
goed voorbeeld te geven.

Kinderopvang Wageningen  
kiest voor zonne-energie

Wethouder Lara de Brito (uiterst rechts), Onno Bakker en kinderen in de speeltuin van 
kindercentrum Kievitsnest poseren bij een door de kinderen geschilderd zonnepaneel

Ondernemersborrel heeft 
aandacht voor binnenstad
WAGENINGEN - Na af-
loop van de tweede Wage-
ningse Ondernemers Borrel 
waren de aanwezigen het 
met elkaar eens: dit prima 
initiatief is een blijvertje. 
De opkomst was weer uit-
stekend en er ontstonden 
geanimeerde conversaties. 
De borrel is een initiatief 
van het Wagenings Onder-
nemers Contact (WOC). Op 
de Ondernemersborrel ont-
moeten ondernemers elkaar, 
maar ook bestuurders en re-
laties die met ondernemers 
te maken hebben. Een goede 
mogelijkheid om onderling 
in een informele sfeer nieu-
we contacten op te doen, of 
bestaande contacten te ver-
stevigen. Om die informele 
sfeer te benadrukken, is er 
geen officieel programma. 
Wel is er een soort zeepkist 
waarop iedereen zijn zegje 
kan doen. Deze keer werd de 
zeepkist beklommen door 
WUR-studente Tutku Yük-

sel. Zij is trots op haar stad, 
maar vindt dat de binnen-
stad van Wageningen leven-
diger gemaakt kan worden. 
Op uitnodiging van de WUR 
en het WOC is ze naar een 
symposium geweest waar 
allerlei creatieve voorbeel-
den uit het land werden ge-
presenteerd. Wethouder Han 
ter Maat was ook aanwezig 
op de ondernemersborrel en 
hij gaf spontaan een reactie. 
Volgens hem is een betere 
binnenstad belangrijk, maar 
hij wees ook op het belang 
van een betere entree naar 
de stad via de Stadsbrink en 
de haven. De Wageningse 
Ondernemersborrel wordt 
op de eerste woensdag van 
de maand vanaf 17.30 uur 
gehouden in Café Onder de 
Linden aan de Haagsteeg. 
In de zomer is er een vakan-
tiestop, de volgende borrel 
is op woensdag 1 oktober. 
Aanmelden kan via e-mail 
borrel@wocweb.nl.

Tutku Yüksel vertelt tijdens de ondernemersborrel over haar 
ideeën voor de binnenstad.  Foto: Marjet van Veelen.


