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WAMEL – Je kunt het zo gek 
niet bedenken of je vindt 
het wel op de Vrije Markt in 
Wamel. Kleding, meubels, 
computerspullen, batterij-
en, speelgoed, gereedschap, 
knutselspullen, lampen et ce-
tera. Voor € 1,80 kun je op 
woensdag of zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur komen 
snuffelen op de 5000 m2 gro-
te markt. Niet de grootste, 
maar zeker de gezelligste.

Het landelijke dorpje Wamel her-
bergt sinds 1987 een gezellige 

snuffelmarkt met ongeveer 350 kra-
men. Er is een zeer gevarieerd aan-
bod van nieuwe en gebruikte spul-

letjes. De organisator: “Het is een 
zeer gezellige markt waar jong en 
oud voor een spotprijsje kan kopen. 
Je kunt het zo gek niet bedenken 
of het is er. En het is hier gewoon 
knus! Bezoekers komen naar deze 
markt voor de koopjes, en natuur-
lijk voor een leuk dagje uit. Je kunt 
hier echt leuke dingen kopen.”
 
De entree van de Vrije Markt Wamel 
bedraagt € 1,80 en voor 65+ € 1,40. 
Kinderen onder de tien jaar heb-
ben gratis entree. Er is een koffie-
hoek aanwezig met een breed assor-
timent en uitzicht op de markt. Tijd 
voor een zolderopruiming? Een 
kraam huren kan al vanaf € 16,50 
per dag.

Vrije Markt Wamel: ‘Het is hier altijd knus!’
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Burgemeester opent nieuwe vrouwenzorg praktijk voor Arnhemse meisjes!’

Uw Keerpunt praktijk voor 
vrouwenzorg vanaf 26 oktober 
REGIO - Op 26 oktober 2012 
opent praktijk ‘Uw Keerpunt’ 
de deuren. Een praktijk gespe-
cialiseerd in vrouwengezond-
heidszorg. Om 14.00 uur zal 
de officiële opening verricht 
worden door Pauline Krikke, 
burgemeester van Arnhem. 
Hierna kunt u onder het genot 
van een hapje en een drankje 
kennismaken met de werkwij-
ze van Praktijk Uw Keerpunt.

De praktijk is gevestigd op het 
landgoed Rennen Enk, Velper-

weg 139a-2 in Arnhem. Hier gaan de 
verpleegkundigen Desirée van Cleef 
(links op de foto) en José Marie ter 
Haar (rechts op de foto) spreekuren 
houden. Na een intensieve opleiding 
mogen zij zich Care for Women-spe-
cialistes noemen en helpen vrouwen 
die worstelen met allerlei hormo-
nale vragen en problemen, zoals de 
overgang, premenstruele klachten 
(PMS), menstruatieklachten of vra-
gen over borstkanker, gezond zwan-
ger worden of anticonceptie.
“Hormonen hoeven je leven niet over 
te nemen, met de nodige kennis en 

ondersteuning kun je het leven een 
stuk aangenamer maken. Bij ons kun-
nen vrouwen leren wat er precies in 
hun lichaam gebeurt onder invloed 
van die hormonen en hoe je hier het 
beste mee om kunt gaan. Wij nemen 
de tijd om samen op zoek te gaan naar 
de beste oplossing.”
Een afspraak maken kan altijd, ook 
zonder verwijzing van de huisarts. 
Vergoeding via de aanvullende ver-
zekering van de zorgverzekeraars is 
meestal mogelijk. Niet alleen vrou-
wen kunnen bij Uw Keerpunt terecht. 
Voor een preventieve healthcheck is 

iedereen welkom, bijvoorbeeld voor 
een cholesterol- en bloedsuikerme-
ting of bloeddrukcontrole. Aanvul-
lend krijgt men adviezen voor gezond 
leven en eten.
Desirée van Cleef is naast Care for 
Women specialiste ook gewichts-
consulente en begeleidt mannen en 
vrouwen naar een gezond gewicht.
Meer informatie: 
www.uwkeerpunt.nl.


