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Boek over oudste gasthuis

ln de rubriek 'Moatje lezen' prat€n le¡e.s over een boek dat
hen inspireert en dðt ¿€ ook ãnd€ren àanraden om te leren.
fleze week vertelt Anja Balker ovsr ha¿r favoriete boek ,St.

P¡eters- èn Btoklãnds Gâsthui!. Zss èeswcn ¡o¡g võor oudÊ-
ren', door ¡uteur Yvonns Tanks,
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AMERSÍOOffi - "Als kind was
ik ¿l een fervente le¿er", ver-
telt Anja, beheerder en exploi-
tânt v¿n d€ histor¡srh€ Mãn-
nenza¡l in de Amersfoortse
binfl €nstàd. "Elk€ vrudâgmid-
d¡g konden we op school
boeken lenen. De vier boeken
die ik dan m€enam waren al-
tijd binnen een week uit.0p
bed las ik v¿ak st;ekem met
een zãklãmp onder de dekens.
Later verteld€ mijn moeder
dàt ze dãt wel wiçt.soms
hoorde ze een plof op de
gmnd wanneer ik in slaap
vtet.

0p de lagere school mochten
de snelle leerlingen een boek
pakken als hetwerk klaarwas,
vertelt Anja. "lk heb me suf
gelezen. De hele reeks v¿n
Arendsoog en van de Kamele-
on. lk ben altijd blijven lezen,
maar in een werkend bestðan
is dat moeilijk vol te houden.
Op d¡t moment lees ik alleen
t¡jdens vãkãnties of een w€ek-
e ndje weg."
omdat ze meÊst¡l maår kort
achte¡ elk¿ar kan ¡ezen, gaat
Anjâl voorkeur gðät u¡t naar

Wst lE dat rulm 80% van
de Nederlandon ml esm
lasl hooft van oo¡klacbton?
l/Ëel Sehmrde klaclden djn
Qvematlg oorEmeer, oor-
smseiprop, vêrstopt gsvosl ln
hrt oot, Jouk 6n ¿w€mmgrsoor,

dô klâchtôn, Zondô, want or lB
wät áân tð doon.

Z€ltrelnigend verm()g6n
van het oor
Het 0Ò! is een ze¡frcinìgend
tr¡gaan. Hct zorgt normåâl
gesp¡oken vror cen goede
balans tusscn de ¡a¡rmaak en
añrocr van oo¡smcer. So¡rs
kan dczc balans rc¡sroo¡d ro-
ken. Bii hÈr oude¡ worclen kan
oorsmcer droger en harclcr
sorden. Ook her gebruik van
gehoorappa¡aten of oordtrp-
pen kumen de aâ¡maâk en
afuocr van t¡orsmccr vcrste¡en.
Er kan clan ccn zogcnocmdc
oorsmccrprQp ontstâan.

Oorsmeêrklachten
Nieuw bij oorsmcc'rklachtcn is

A.Vogel Oorspray' Oo¡snreer.
Deze handìge spny vcracht

en pareltje van Amersfoortr
I

niet te ¿ware kost, Thrillen
bijvoorbeeld of moderne lite-
ratuur zoals de populaire boe-
k€n over Hondr¡k Groen. Ook
leest ze grdâg h¡storische boe-
ken en waargebeu¡de verh¿-
len.
Anja koos dit boek omdat het
¿lles te m¡ken heeft met haar
werk. Voor de rondleidingen
d¡e ze vPnorgt vindt ¿e de de-
t¡¡ls ¡n d¡t rijk geillustreerde
bo€k, u¡tg€geven bij de vetr
hui:¡ng ¡n 2oro vañ de bewo-
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n€rs ndar de nieuwbouw in
Vathorst. "Op dat moment
stopt h€t boek dus ook. Maar
ik heb goed nieuws. Komend
jaar ìs eenjubileumjaãt waar-
in het gasthuis 2¡jn 629-jadge
bestaån vi€rt. Momente€¡
werkt de âuteur a¡n de ver-
nìeuw¡ng vån het boek, waar-
¡n de onlwikkelingen van de
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oo$mee¡ en bevo¡den zo dc
naruurlijkc afvocr ervan. Ovcr-
madg oommcer rvordt op dic
nlanie. voorkomcn, Bij regcl-
madg gcbruik gaat hct dc
vorming vrn oolsmceq)n,ppen
Icgen en l'emindert tle nood-
zåsk tot uitspuitcn van het oor-
I)e smensreÌling is op basis mn
æez,out, Ectoin cn Pliltago.
Ectoin is ccn nicuw natuurliik
ingrediënt met entstekitrgsßnì-
mcndr', crlbcschcmendc cn hy-
drarcrende cigenschapperr.

'Blj oorsmeerprop,
lrrltatle en Jêuk'

Jeuk ln het oor
Ee¡I ândere veelvoorkomendè
oorklach¡ is leuk. Dc gehorr-
gang is een krvetsbue plek. Door
ingcrlroogrl oorsmeer, ?,wenr-
mcll en cczccm kan de gchoor-
gang uitdrugcn of gcïrritecrd
rakcn, Hierdoor Qnßtaat jcuk
en hÊt gevolg is dar mensen
gaan kmbben cn peuteren.
Helaas verergero de klachren
hicnloor.

Anjo Sokket, beheerder en ùplo¡tont voo de h¡stot¡sche

zorq voor ouderenl (Foto: I'r\oìûn VreuqLlenh¡l)

Mdntvn¿ool, loôs ols hoor ftvorìete boek St. pielers- eì B!ûklands 1osthuis. Zes eeuwen

laatste jðren zün opgenomen,"
De stichting van het Sint Pie.
tersgasthuis, bestemd voor
zieken, vond plaats in t39o.
Late¿ in 1536, werden de nu
nog bestäðnde Mannenzaal
€n een apart vrouwendeel in

gebruik genomen als bejaar-
denhuis. "Vaak beseft men
n¡et hoe büzonder dlt gåsthu¡s
wãs. Het is het oudste van Ne-
derland. Eên monument
waarop Amenfoort troti mag
zün. lk noem het altùd 'het

verborgen pareltje van Amers-
foort"l verlelt Anja. "5inds
veß(h¡llendÊ ru¡mtes vðn hêl
hilorische gasthu¡r te huur
zijn voor feestje of vergade-
r¡ng, ontd€kken veel Amers-
foorters de schoonheid eruan.

Regelmatig hoor ik leetj€, wði
mooi, woon ik al dertig jaar in
dÊ städ, m¿âr bên hier nog
nooit geweest."' Anja besluit:
"Het feestjaar beg¡nt met een
reeks evenementen en de pu-
bl¡c¿tie van het nieuwe boek."

Nieuwe natuurlijke oplossing
bij oorklachten

Oplosslng b[ ¡ouk
Voor jcuk is cr dc nicunc
A.Vbgcl Oorspral' Jcuk'.
Dcze spray op basis van
olic Rnscht en kslmeerr
dc droge huid in de gchuor-
gmg. Hct verlic'hr daârdoor
de ieuk e¡r ondcrstcunt het
hc¡srrllend \rrmogen vân
rle huid. Ook tc gcbruikcn
tcr rnorkomùtg van ecn
&em¡ncßoor. l)e ssmcn-
stclling is cn combinatic
vm kùkosolic, zomebloem-
olie en câL.ndillâ{xtüct.

\'!rkri jgb¡xr bij drl'gis¡, {pothek
eu gczondheirlswinkcls,
lllcdisch hulpm¡ddrl. l¡cs voor-

gehrùik ¿e gcb¡ùik¡rnwiizi¡19.
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irndebuurt
De leukste nieuwtjes en
verhalen uit jouw stad

(l O @ ¡nae¡uurt.nr

Gratis vuurwerk

van € 25,-
elke besteding

Lu.v. € 2,50

oÒ.oo lOT 21.00

TOf ?l'

Deze waardebon ontvangt
u aarì onze kassa en is

Eeldig op onÉ gehele
vr¡urwerk assortiment, maar
geldt niet op aanbiedingen,
aclies en korlitìgen! Àlleen
te besteden tijdens onze
vuurwerk verkoopdagen!
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5.000 m'?kerstshow!
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