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Actie loopt van 01 februari 2015 tot en met 31 maart 2015

+ Moduline 100 
+ 7 jaar onderdelen garantie *

+ Nefit Easy 
+ 12 jaar onderdelen garantie*

€ 1650,-**

Inclusief BTW 
& montage

€ 1900,-**

Inclusief BTW 
& montage

** Inclusief €100,- Cashback van Nefit
   *Vraag naar de voorwaarde

**Inclusief €150,- Cashback van Nefit
   *Vraag naar de voorwaarde

Nieuwe cv ketel nodig!
Nefit Trendline HRC 25/CW4

Bovenstaande prijs is inclusief: 
Modulerende thermostaat - Expansievat 

Dakdoorvoer (indien nodig) - Al het leidingwerk
Montage uren - Vulslangset 

(alle aansluitingen moeten binnen 1 meter van de ketel zijn, ook de condensafvoer)

Nu ook te huren of te leasen!
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Circus is  
een universele taal
Het is er nog steeds fris, 
maar bibberen doen de 
kinderen van circusschool 
Poehaa Wageningen 
niet meer. De nieuwe 
locatie aan de Nolensweg 
heeft ook meer sfeer 
dan de vorige ruimte 
en is bovendien veel 
goedkoper. Op 26 februari 
geeft de school een 
openingsvoorstelling. 

Door Rick Praamstra

WAGENINGEN - De zeven-
jarige Madelief huppelt door 
de circuszaal. Tijdens de 
warming-up gaat het soms 
te snel voor haar en wat is de 
borstcrawl eigenlijk? Maar 
een glimlach toont haar en-
thousiasme. Op Bevrijdings-
dag zag ze een voorstelling 
van het kindercircus en 
toen ‘Mr Poehaa’ René Hil-
desheim in september vorig 
jaar serieus in Wageningen 
begon, sloot ze zich aan. 

Madelief is een van de 
twaalf kinderen die op de 
circusschool zitten. Ze doen 
er onder meer aan jongleren, 
balanceren en acrobatiek 
met tissues (doeken die aan 
het plafond hangen). Les 
krijgen ze van René Hildes-
heim, Heleen van Evert (zij 
begon tien jaar geleden als 

negenjarige bij Poehaa) en 
Lies Koenders.
De  kinderen kunnen bij 
de circusschool hun zelf 
zijn zonder prestatiedruk, 
meent Hildesheim. “Het is 
heel vrij en niet competitief. 
Ik leer ze om zichzelf te pre-
senteren en hun eigenheid 
te tonen. Het circus is een 
universele taal. Je weet di-
rect waar het voor staat en je 
kunt het makkelijk voor een 
groep mensen laten zien.”
De Arnhemmer geeft al 
bijna dertig jaar circustrai-
ningen in vooral Gelder-
land, maar werkt ook samen 
met Galilee Circus uit Israël 
waarin Arabische en Joodse 
kinderen samen circusvoor-
stellingen geven. Gevraagd 
naar zijn persoonlijke mo-
tivatie denkt Hildesheim 
terug aan zijn jeugd. “Tot 

mijn veertiende heb ik veel 
in het ziekenhuis gelegen en 
ben ik vaak geopereerd. Ik 
had een klompvoetje en kon 
daardoor niet sporten. Het 
circus is dan een geweldig 
middel om je te uiten.”

In Wageningen wil Poehaa 
ook projecten opstarten met 
mensen met een verstande-
lijke beperking, een volwas-
sen groep opbouwen en de 
kindercircus verder laten 
groeien. De voorstelling op 
26 februari kan daarbij hel-
pen. Het zal ‘komisch, sfeer-
vol, clownesk en krachtig’ 
zijn, belooft Poehaa. “Ik 
vind het best spannend, 
want ik heb nog nooit een 
voorstelling gedaan”, vertelt 
Madelief. “Maar ik vind het 
leuk om te laten zien wat ik 
allemaal kan.”

Op 26 februari geeft circusschool Poehaa een voorstelling.
 Foto: Rick Praamstra

Voluit Leven  
kan uw leven veranderen
WAGENINGEN - Op woens-
dagochtend organiseert In-
digo, in samenwerking met 
Solidez een training: Voluit 
Leven met Mindfulness. 
Als mantelzorger bent u ex-
tra belast door de zorg voor 
een ander, juist dan is het 
belangrijk dat u goed voor 
uzelf zorgt. In de training 
‘Voluit Leven’ gaat het er 
niet om uzelf te veranderen, 
maar om een andere bewuste 
kijk op uw leven te krijgen 
en bewuste keuzes te ma-
ken. Dit leert u door middel 
van Mindfulness; gerichte 

aandacht op het hier en nu.  
Daarnaast is het belangrijk 
een goede balans te vinden 
in het accepteren van dingen 
die u niet kan veranderen en 
te investeren in dingen die 
echt belangrijk voor u zijn en 
waar u wel invloed op heeft. 
Door de training te volgen 
krijgt u  meer kijk op eigen 
patronen; hoe gaat u met 
leed om en welke vermij-
dingspatronen hanteert u. In 
de training besteden we aan-
dacht aan het observeren en 
te accepteren wat er in u om-
gaat, minder te oordelen en 

daardoor milder te worden. 
Daardoor gaat u bewuster le-
ven en meer te leven vanuit 
door uzelf gekozen waarden 
(dat wat belangrijk is voor u). 
De training bestaat uit acht 
bijeenkomsten op woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Palet  aan de Rooseveltweg 
408  in Wageningen. Data: 
10 en 18 maart, 1, 8, 15 en 29 
april, en 13 en 27 mei.
Voor aanmelding en aan-
vullende informatie neemt 
u contact op met Steun-
punt Mantelzorg, tel.: 0317-
468818.

Divers aanbod van sportactiviteiten  
in de voorjaarsvakantie
WAGENINGEN - Tijdens 
de voorjaarsvakantie houdt 
Sportservice Wageningen 
allerlei sport- en beweegacti-
viteiten voor de jeugd. Deze 
activiteiten vinden plaats 
op woensdag en donderdag 
en worden georganiseerd 
op verschillende locaties in 
Wageningen. De start is een 
sportinstuif Wintersport Ex-
perience in samenwerking 
met Solidez op woensdag 
25 februari. Tijdens deze ac-
tiviteit kun je meedoen aan 
schaatsen, schansspringen 
en ijshockey en nog meer 
winterse sporten. De instuif 
is in gymzaal de Tarthorst. 
Kinderen uit groep 3 tot en 
met 6 zijn welkom tussen 
13.00 en 14.00 uur en kin-

deren uit de groepen 7 en 
8 van 14.30 tot 15.30 uur. 
Vooraf opgeven is niet no-
dig. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met Rinske Bakker, buurt-
sportcoach Sportservice in 
Wageningen, via 06 - 46 81 
50 44 of via rinske.bakker@
sportservice-ede.nl.
Ook is er op woensdag 25 
februari de laatste mogelijk-
heid om deel te nemen aan 
een open training Capoeira 
van 18.00 tot 19.00 uur in 
gymzaal Haverlanden. Deze 
activiteit wordt georgani-
seerd in samenwerking met 
Planeta Capoeira. Meer in-
formatie is verkrijgbaar bij 
Jorge Lopes da Silva van Pla-
neta Capoeira via 06 - 40 72 

31 25 of via info@planetaca-
poeira.nl. 
Op donderdag 26 februari  
wordt er in samenwerking 
met Solidez van 13.00 tot 
15.00 uur een voetbaltoer-
nooi gehouden. Deze activi-
teit vindt plaats in gymzaal 
de Tarthorst. Vanaf 12.00 
uur is het mogelijk om je in 
te schrijven met je team, op 
die manier kunnen we om 
13.00 uur meteen van start 
en zijn de teams en poules 
al bekend. Vooraf opgeven is 
niet nodig. Voor meer infor-
matie kunt u contact opne-
men met Mennold Phelipa 
van Solidez via 06 - 83 89 
30 50 of via m.phelipa@so-
lidez.nl. Deelname aan alle 
activiteiten is gratis.

R Hildesheim


