
Tevredenheid over
thuiszorg en WMO

Scholier Jouk
schrijft boek

Blincq stopt
per 1 juli

Huiskamerconcert
weer bijzonder

Wandelen
voor water2 8 14 32 39

Sansi verzamelt twee miljoen moves 
voor bewoners complex Zonnedauw
Sportstudio Sansi deed van 11 
maart tot en met 30 maart mee 
met de campagne Let’s Move for a 
Better World. Centraal stond het 
ophalen van een mooi bedrag 
voor Stichting Woon Initiatief 
Nootdorp (SWIN).

“Technogym, een Italiaans 

producent van sportapparatuur, 

organiseerde deze campagne 

reeds voor het zesde achtereen-

volgende jaar. Met deze bewust-

wordingscampagne willen we de 

aandacht vestigen op het belang 

van lichaamsbeweging om 

obesitas en een zittende levensstijl 

te bestrijden”, vat Jan van Dijk van 

Sansi de achtergronden van het 

project samen.

“Om iedereen dezelfde mogelijk-

heden en kansen te bieden, 

ongeacht leeftijd, geslacht en 

niveau van fysieke fitheid, heeft 

Techonogym de MOVE gecreëerd, 

een nieuwe manier om fysieke 

activiteit te meten die bovendien 

de hele gemeenschap verbindt. 

MOVEs zijn gebaseerd op li-

chaamsverplaatsing in de ruimte: 

hoe intenser en vaker mensen 

bewegen op korte tijd, hoe meer 

MOVEs ze verzamelen”, vervolgt 

Jan. Wereldwijd deden er 1373 

fitnesscentra mee met in totaal 

meer dan 196.000 deelnemers.

Woon Initiatief Nootdorp
Aan deze campagne kon iedere 

deelnemende fitnesscentrum een 

lokaal goed doel koppelen. De 

leden van Sansi hebben hun 

sportactiviteiten gedoneerd aan 

Stichting Woon Initiatief Nootdorp 

(SWIN). SWIN staat voor de opzet 

van een kleinschalige woonvoor-

ziening met zorg voor jongvolwas-

senen met een verstandelijke 

beperking, al dan niet in combina-

tie met een lichamelijke beperking. 

De eerste contouren van het nog 

te bouwen complex Zonnedauw 

aan de Pinksterbloem zijn overi-

gens al zichtbaar.

Zeshonderd euro
De teller stond uiteindelijk op bijna 

twee miljoen moves. Jan besluit 

nog met een bijzonder feitje: 

“Maar liefst vijf leden waren elke 

dag naar de club gekomen om het 

dagmaximum van tweeduizend 

moves te halen, wat gelijk staat 

aan minimaal een uur zeer 

intensief trainen! Wat een top-

pers!” In totaal is door de leden 

inmiddels al zeshonderd euro voor 

SWIN opgehaald.

Wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in Pijnacker, Oude Leede, 

Delfgauw, Nootdorp en Ypenburg
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Jan van Dijk van Sportstudio Sansi, sporter Conny Peschel, toekomstig bewoonster Zonnedauw Cindy van de 

Sande, sporter Marianne van der Kruk, sporter Cobi van der Sman en sporter Erna Feijge.
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Zondag 7 april

LAZY SUNDAY 
LIVE

Coverband
VALIUM
& DJ Ron

Het Witte Paard, Event & Party
NOOTDORP

Aanvang 16.00 uur
Einde 21.00 uurDe organisatie van het Dobbe 

Lentefestival meldt aan onze 
krant dat er een tweede editie 
aanstaande is: zaterdag 25 mei 
2019 gaat het gebeuren.

“Het festival zorgt ervoor dat alle 

inwoners uit alle wijken en 

kernen samenkomen: jong en 

oud, scholier of werkend, kind of 

ouder... Iedereen is welkom”, 

zegt organisator Mark Merckens.

De kaartverkoop start op vrijdag 

5 april aanstaande. “Er zijn zowel 

dagkaarten als avondkaarten 

beschikbaar, dus er is voor ieder 

wat wils. Het belooft weer een 

sportief en recreatief evenement 

te worden vol vermaak voor alle 

doelgroepen”, belooft Merckens. 

Het Dobbe Lentefestival zal dit 

jaar weer een financieel steentje 

bijdragen aan een drietal goede 

doelen: Jeugdland Pijnacker, de 

Nootdorpse Vakantieweek en 

VONK (VUmc Onderzoek naar 

Kinderkanker). Ook is er een 

heuse Duckrace, een wedstrijd 

waarbij je als deelnemer prach-

tige prijzen kunt winnen, zoals 

een minuut gratis winkelen bij 

PLUS Sabine Zondag.

Kaartjes bestellen
Kijk op www.dobbelentefestival.

nl hoe je kaartjes kunt bestellen 

en bezoek ook de lokale 

nieuwssite Telstar Online om nog 

veel meer te lezen over het feest!

Kaartverkoop Dobbe 
Lentefestival van start

BIO PLANTJES
BIJ INTRATUIN!

Intratuin Zoetermeer, Voorweg 192 | Intratuin Pijnacker, Rijskade 1a.
7 dagen per week open! | www.intratuin.nl | Aanbieding geldig t/m 7 april.

BIO 
GROENTE-, FRUIT- EN KRUIDENPLANTEN
Zoals BIO pluktomaten en BIO theekruiden. 

BIJ INTRATUIN!
BIOLOGISCH KWEKEN = PUUR ETEN 

Uit je moestuin eet je 
zo puur mogelijk.

op biologische grond en zonder 
bestrijdingsmiddelen.

En dat proef je!
8.99 

6.99

zo puur mogelijk.
op biologische grond en zonder 

bestrijdingsmiddelen.

2.99

1.99

Bekijk onze 
advertentie elders 
in deze krant!

- 20 % op 
geselecteerde 

items
Winkelcentrum Parade

STOPT


