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Vervolg van de voorpagina
Kinderen kunnen ook met hun (groot)ouders 

allerlei leuke spellen doen, zoals soldaatjes in 

de soldatenballenbak omwerpen. Of neem 

een kijkje bij de smid en de koperslager. Of in 

de vitrines met zeer oude foto’s van de Fort 

Pannerden soldaten. Bovenop het fort heb je 

een spectaculair uitzicht over de Rijn en de 

Waal. Neem je verrekijker mee! In de Klom-

penwaard zie je runderen en paarden met 

hun jonge dieren, op het Waalstrand is het 

heerlijk toeven. Een aanrader voor wandelaars 

en struiners!

Als extra publiekstrekker kan men in het fort naar 

het kanon in aanbouw kijken. Het kanon krijgt 

een loop van 4 meter lang! De gids vertelt over 

dit grootste kanon dat ooit op Fort Pannerden 

stond: de 15L25 uit 1884. Het origineel weegt 

7,5 ton en staat in het Nationaal Militair Museum 

in Soesterberg. Meer dan 20 vrijwilligers van Fort 

Pannerden zijn bezig met het bouwen. Vragen 

staat vrij! Als het instructiekanon klaar is, voorjaar 

2016, kunnen gidsen voortaan demonstreren 

hoe kanonniers rond 1890 de bediening uit-

voerden, compleet met rook- en geluidseffec-

ten en muzikaal commando.

Fort Pannerden is één van de ruim 40 forten 

van de Hollandse Waterlinie. Fort Pannerden 

moest vijanden op afstand houden en was het 

slot op de waterkraan van de Hollandse Water-

linie. Die waterkraan kon gebieden onder wa-

ter zetten om de vijand tegen te houden. De 

Rijn is de leverancier van het water. Dat is de 

reden dat Fort Pannerden ruim 60 km van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie is gelegen.

Het prachtig gerestaureerde Fort Pannerden 

in Doornenburg is deze zomer tot en met 27 

augustus extra geopend op iedere dinsdag 

en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur. Daar-

naast is het fort ook op de eerste en derde 

zondag van de maand (6 en 20 september) 

te bezichtigen tussen 12.00 en 17.00 uur.

Fort Pannerden, Waaldijk 1, 6686 MV Doornen-

burg. Bereikbaarheid: het fort is te voet en met 

de fiets prima bereikbaar. Tijdens openstellin-

gen is er gratis pendelvervoer tussen de Ster-

reschans en het fort aanwezig. Entreeprijzen 

(incl. 1 consumptie): 4 tot 13 jaar € 2,50; 13 

jaar en ouder € 5,-. 

Tussen 12.00 en 15.30 uur kunnen bezoekers 

op zondag deelnemen aan een rondleiding 

met gids (€ 1,00 extra, groepen alleen op 

aanvraag).

Dus, Fort Pannerden is een gezellig dagje uit 

voor iedereen: kinderen en volwassenen.

Meer informatie: www.fortpannerden.eu.
Foto's: Vereniging Vrienden van Fort Pannerden.

In de praktijk ontvangt u een specifiek op 

maat gemaakte behandeling, omdat geen 

mens hetzelfde is. De behandelingen be-

staan uit de producten van Société Provença-

le d'Aromathérapie en Les Gavots en massa-

ges. De maskers en pakkingen worden tijdens 

de behandelingen zelf samengesteld be-

staande uit etherische oliën en fruit. Etherische 

oliën zijn in staat om door de huid heen in het 

lichaam te komen, zodat de problemen van 

binnen aangepakt kunnen worden.

Er is een samenwerkingsverband gestart met 

een voedingsdeskundige waarbij we samen 

de problemen van Lipoedeem en cellulite 

aanpakken middels een speciaal behandel-

traject. Tijdens dit traject maakt u gebruik van 

thuisproducten, ontvangt u massages en krijgt 

u een op maat gemaakt voedingsadvies om 

deze twee vrouwenkwalen tegen te gaan en 

te verminderen.

Ervaart u andere problemen met uw huid, als 

acne, couperose, rimpels en pigmentvlek-

ken? Ook daarin kunnen wij u advies geven. 

Wilt u vrijblijvend informatie ontvangen, neemt 

u dan gerust contact op.

Marieke Liefaard

Onder de Beumkes 32, Velp

T: 06-450 977 15

info@mountainofbeauty.nl

www.mountainofbeauty.nl

VELP - Mountain of Beauty is een huidverbeterende praktijk voor zowel man als vrouw. De praktijk 

in Velp is vooral gericht op het verbeteren van de huidconditie, huidproblemen en uw gezond-

heid. In de praktijk wordt er gewerkt met 100% natuurlijke producten, omdat wij van mening zijn 

dat de natuur zijn werk doet.

Mountain of Beauty, voor een werkzaam moment van ontspanning…

Cellulite? Mooi niet!!

VELP - In januari 2015 ben ik gestart met mijn 

voetreflexpraktijk in Velp. In de jaren daar-

voor had ik zelf allerlei lichamelijke klachten. 

Zowel de huisarts als doktoren in het zieken-

huis konden de oorzaak niet altijd vinden en 

verhelpen. Dit was de reden dat ik zelf op 

onderzoek naar genezing ben gegaan. Mijn 

klachten namen af na verschillende voetre-

flexbehandelingen. Enthousiast ben ik toen 

zelf de voetreflexopleiding bij de BER gaan 

volgen. Verder heb ik mij verdiept in voetre-

flexmassage voor kinderen en volwassenen 

met ADHD, dyslexie en stress.

Ziekte ontstaat door de disbalans tussen het 

lichaam, de energievelden van het denken, 

het voelen, de ziel en de omgeving. Wanneer 

de energiedoorstroming verstoord is, kan er 

een blokkade ontstaan. De blokkade, de af-

sluiting, maakt een goede doorstroming van 

de energie onmogelijk. Angst, piekeren, stress 

en chronische pijn kunnen klachten geven als 

obstipatie. De vertering vindt versneld of onvol-

ledig plaats.

Voetreflexmassage kan een goede steun zijn 

om los te laten, te ontspannen en om an-

ders te leren omgaan met de verwerking van 

indrukken. De reflexzones en -punten van de 

voet staan in verbinding met de diverse orga-

nen. Door hierop impulsen te geven, kunnen 

bijvoorbeeld de darmen zich herstellen of 

sterker worden. Regelmatig heb ik cliënten die 

na een voetreflexbehandeling direct minder 

darmproblemen hebben. Dit maakt het ont-

vangen en geven van de behandeling telkens 

weer zo bijzonder.

Mocht je belangstelling hebben in een ont-

spannende voetreflexbehandeling van een uur, 

dan kun je mij altijd mailen voor een afspraak.

De website www.voetreflexfleurijn.nl is vanaf 

eind september online.

Voetreflexpraktijk Fleurijn

Astrid van den Dolder

Beekstraat 3, 6883 GJ Velp

Telefoon 06-265 753 52

info@voetreflexfleurijn.nl

www.voetreflexfleurijn.nl

Behandelwijze heft blokkades op

Minder klachten dankzij voetreflexologie


