
‘Ik had niet 
verwacht dat het 
zoveel teweeg 
zou brengen’
Aat van Putten

NIEUWKOOP Sharon van Putten is 
juf op een basisschool. Tijdens ‘de 
gezonde hapdag’ op school, merkte 
ze dat veel kinderen zich niet echt 
bewust waren van wat ‘gezond’ eten 
en drinken nu eigenlijk is. ,,Dat kan 
gezonder’’, dacht Sharon, en ze ver-
zon een verhaal over een jongetje 
dat Blijbuikje heet.
Hij raakt zijn ouders kwijt en wordt 
normaal gesproken getroost met 
snoepjes. 
Via spannende avonturen in een 
dierenbos leert Blijbuikje gezonde 
producten eten en hoe de dieren 
met de natuur omgaan. Daar wordt 
zijn buikje blij van. ,,De kinderen 
uit mijn klas raakten enthousiast, 
praatten erover en bleven vragen 
om nog meer avonturen van Blij-
buikje. Ik merkte ook dat de kin-
deren steeds vaker producten mee 
gingen nemen, die Blijbuikje in het 
bos heeft leren eten. Al snel hoor-
de ik: ‘Kijk juf, de banaan van Aap 
Gaap en de druiven van Duif Druif.’ 
Ik had niet verwacht dat het zoveel 
teweeg zou brengen.’’
Toen ik aan een vriend van mij, die 
tennisleraar is, de verhaaltjes liet 
lezen, gaf hij aan dat hij het een 

prachtig idee vond voor een boek. 
,,Ik zou deze aanpak direct voor 
mijn kinderen willen proberen,’’ gaf 
hij aan. 
,,Uiteindelijk heeft dit alles geleid 

tot een boek van 68 geïllustreerde 
pagina’s.’’ Het is een beetje uit de 
hand gelopen, lacht Sharon. Ze ver-
volgt: ,,Omdat de avonturen worden 
beleefd met dieren, blijft het ook zo 

hangen bij kinderen. Op een luch-
tige en speelse manier probeer ik 
kinderen iets bij te brengen over het 
eten en drinken van pure voeding 
en hoe lekker dit kan zijn.” 

Sharon vindt het heel belangrijk dat 
de verhalen aansluiten bij de bele-
vingswereld van kinderen. Gezond 
eten gaat niet om ‘nooit meer dit en 
altijd dat’, maar om de balans, geeft 
Sharon aan. Genieten is vooral heel 
belangrijk, want ook daar krijg je 
een blij buikje van.
Net zoals aandacht voor de insecten 
en natuur om ons heen. Doordat de 
verhaaltjes zich afspelen in een bos, 
kon Sharon dan ook de samenhang 
met de natuur en het milieu er mooi 
bij gaan betrekken. 
Zo gaan de verhaaltjes dus niet al-
leen over gezond eten, maar ook 
over het gezond houden van de we-
reld om ons heen. ,,Ik ben juf en dan 
probeer je kinderen ook te leren dat 
heel veel onderwerpen met elkaar 
in relatie staan. Het mooie is dat het 
educatieve duidelijk terug te lezen is 
in mijn boek.’’
Ook veel instellingen zijn erg te 
spreken over het initiatief van Sha-
ron, vooral omdat er zoveel ver-
schillende en belangrijke onder-
werpen aan bod komen.  
    
 
Maar Sharon vindt het toch het 
leukste als er iets grappigs in de klas 
plaatsvindt en kinderen zeggen dat 
ze daar een blij buikje van krijgen. 
,,Dan weet ik dat de kinderen blij 
zijn en daar krijg ik dan weer een 
blij buikje van haha!”
Nieuwsgierig geworden? U kunt het 
(voor)leesboek bestellen via www.
blijbuikje.nl 

 

Jubileum LTV Noorden
NOORDEN Tennisvereniging LTV 
Noorden, Gerberastraat 40, be-
staat veertig jaar en heeft dus alle 
reden voor een feestje. Zaterdag 
15 en zondag 16 september, tij-
dens het finaleweekend van de 
clubkampioenschappen wordt dit 
gevierd. Zaterdag mogen rond 
15.00 uur de kinderen aan de slag.
Dit is voor de jeugdleden die al 
kunnen tennissen, maar ook voor 
degene die het graag eens wil pro-
beren.
Alle kinderen met een leeftijd 
tussen de 6 en 12 jaar, zijn wel-
kom, zij hoeven zich niet aan te 
melden en mogen gratis meedoen. 

Aan het eind van de middag krij-
gen zij een lekkere snack. Rond 
18.00 uur is de afsluiting.
Aansluitend begint het avondpro-
gramma en openen de foodtrucks 
hun deuren. Alle leden, oud-leden 
en overige belangstellenden zijn 
welkom. Aanmelden voor het eten 
kan via jubileumltv@outlook.com. 
Om 21.00 uur wordt feest gevierd.
Zondag wordt het weekend afge-
sloten met de finales van de club-
kampioenschappen, prijsuitrei-
king en een gezellige nazit met 
leuke verrassing.
Kijk voor het volledige program-
ma op www.ltv-noorden.nl.

Lotenverkoop Grote Clubactie
TER AAR Verenigingen uit Ter Aar 
gaan vanaf 15 september loten ver-
kopen van Grote Clubactie. Lande-
lijk gaan er weer 225.000 enthousi-
aste clubleden op pad om loten te 
verkopen. Leden van verenigingen 
uit Ter Aar doen mee aan de jaar-

lijkse actie om hun clubkas te spek-
ken. Clubs gebruiken de opbrengst 
voor de aanschaffing van nieuwe 
materialen of de organisatie van een 
jeugdactiviteit. Maar liefst 80% van 
de opbrengst van de loten gaat di-
rect naar de verenigingen. Van elk 

verkocht lot van 3 euro gaat 2,40 
euro direct naar de club. Lotenko-
pers maken ook kans op één van de 
prijzen uit de Grote Clubactie loterij. 
Verenigingen kunnen nog steeds 
deelnemen. Ga naar clubactie.nl of 
bel 013-4552825.

Ondersteboven van Langeraarse braderie

LANGERAAR Afgelopen weekend werd de Langeraarse braderie gehouden. 
Voor de durfals was daar ook een kantelauto neergezet. Probeer daar maar 
eens uit te komen als je ondersteboven in de veiligheidsriem hangt. 
Niemand hoopt dat mee te maken op de weg maar het is wel leuk en 
verstandig om het eens uit te proberen.

‘Juf’ Sharon schrijft boekje Blijbuikje

 p Sharon: ,,Gezond eten gaat niet om 'nooit meer dit en altijd dat', maar om de balans." 
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ADVERTORIAL

Traanvocht vormt een bescher-
mend laagje over de ogen. Maar 
soms hebben de ogen weinig 
traanvocht, bijvoorbeeld door 
tv kijken, droge lucht, over-
gang, contactlenzen, medi catie, 
Sjögren of een oogoperatie* 
(zo als laseren of staar). Hierdoor 
kunnen de ogen zeer droog of 
branderig aanvoelen. 

Snel verzachtend, extra 
intensief bevochtigend
A.Vogel Oogdruppels Extra 
Intensief1 bevat het natuur-

en contactlensdragers. Na 
openen zijn de druppels nog 
zes maanden houdbaar.

lijke ingrediënt hyaluronan. 
Bijzonder van hya lu ronan is 
dat het vochtdeeltjes vast-
houdt en de traanfi lm aanvult. 
A.Vogel Oogdruppels Extra
Intensief bevat twee keer 
zo veel hyaluronan dan de 
‘gewone’ A.Vogel Oogdruppels.
Dit zorgt voor extra intensieve 
bevochtiging en verzachting. 
En helpt bij het behoud van 
voldoende traanvocht. Daar-
mee blijv en zelfs zeer droge 
ogen aanhoudend comfortabel 
aanvoelen.

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, 
supermarkt en gezondheidswinkels.
1Medisch hulpmiddel. Lees voor 
gebruik de gebruiksaanwijzing. 
*In overleg met uw (oog)arts.

Dagelijks droge tot zeer 
droge ogen hebben is 
vervelend, 27% van de 
Nederlanders heeft er wel 
eens last van. Weinig 
traanvocht kan de oorzaak 
zijn. Wat dan helpt is extra 
intensieve bevochtiging en 
verzachting van de ogen. 
En dat is precies waar 
A.Vogel Oogdruppels Extra 
Intensief met onder meer 
hyaluronan voor zorgen.

A.Vogel Oogdruppels Extra 
Intensief bevat geen conser-
veringsmiddelen en is ook 
ge  schikt voor gevoelige ogen 

‘ Zonder conser-
veringsmiddelen, 
ook geschikt voor 
contactlensdragers’

Extra intensieve bevochtiging 
voor zeer droge ogen
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