
WOERDEN

Veel te doen tijdens
open dag inBrediuspark

Een picknick, live-muziek, hapjes

in de educatieve tuin en schilders

die het park op doek vastleggen.

Een initiatiefgroep van betrokken

instanties houdt morgen tussen

13.00 en 16.00 uur een ‘dag van

het park’ in het Brediuspark. Er is

een rondleiding door het park,

maar ook is er de expositie Buiten-

gewoon en kunnen mensen neer-

strijken op het terras met streek-

producten. Bij enkele informatie-

kraampjes is te zien wat de initia-

tiefgroep aan plannen heeft om

het park een opknapbeurt te

geven. Het volledige programma

staat op de webstie.

www.brediuspark.nl AD100

Openbare vergadering
overmonumenten

De Commissie voor Monumenten

en Cultuurlandschap vergadert

woensdag in het Woerdense stad-

huis. De commissie adviseert het

college over het cultuurhistorisch

belang van monumenten en de

omgeving. De vergadering begint

om 20.00 uur en is openbaar. Aan-

melden kan bij A. Wolters via tel.

140348. De volgende vergaderin-

gen zijn 26 juni en 28 augustus. AD100

BODEGRAVEN

Stichting op zoek naar
'duurzamedonateurs'

De Stichting Duurzaam Bodegra-

ven-Reeuwijk (SDBR) bestaat an-

derhalf jaar en heeft al de nodige

activiteiten ontplooid op het ge-

bied van energiebesparing en

duurzaamheid. De ongeveer 160

sympathisanten inspireren het be-

stuur om nog meer te doen. Bij-

voorbeeld het bevorderen van het

gebruik van zonnepanelen, het or-

ganiseren van excursies en be-

drijfsbezoeken en het opzetten van

streekmarkten. ,,Deelnemers aan

activiteiten hebben veel goede

ideeën aangedragen. Het bestuur

wil die graag uitwerken en realise-

ren, maar wij ontkomen er niet

aan om kosten te maken,’’ laat het

bestuur optekenen. Om die reden

zoekt het donateurs. Dat kunnen

individuele burgers zijn, maar ook

bedrijven kunnen zich melden als

partner van de stichting. Daarvoor

betalen ze dan 200 euro per jaar

en krijgen als tegenprestatie een

vermelding op de website van de

stichting. AD100

DE RONDE VENEN

Informatieavonden over
voorkomen van inbraak

De gemeente De Ronde Venen en

de politie organiseren de komende

weken bijeenkomsten in Mij-

drecht, Abcoude, Wilnis en Vinke-

veen over het voorkomen van wo-

ninginbraken. In de gemeente vin-

worden elke maand tussen de 15

en 20 woninginbraken gepleegd.

Tijdens de bijeenkomsten worden

praktische tips en adviezen gege-

ven om inbraken te voorkomen.

Ook laat de politie zien welke situ-

aties voor inbrekers aantrekkelijk

zijn om hun slag te slaan. De eer-

ste bijeenkomst is maandag in het

gemeentehuis in Mijdrecht.

Woensdag 29 mei is de bijeen-

komst in De Boei in Vinkeveen,

maandag 3 juni in De Willisstee in

Wilnis en donderdag 6 juni in het

Piet Mondriaangebouw in Ab-

coude. De bijeenkomsten beginnen

allemaal om 20.00 uur. Aanmel-

den via tel. 0297-291709 of integra-

leveiligheid@derondevenen.nl. AD100

www.derondevenen.nl

KOCKENGEN

Koetstock T-shirts zijn
vanaf vandaag te koop

De befaamde Koetstock T-shirts

zijn vanaf vandaag weer te koop.

De T-shirts, een echt collectorsi-

tem, zijn voor 10 euro alleen te

koop in de ijzerwarenwinkel van

Adrie de Lange. De voorverkoop

van toegangskaarten voor de acht-

tiende editie van Koetstock begint

ook vandaag. Kaarten zijn te koop

in de winkels van De Lange in

Kockengen en Breukelen. Maan-

dag 3 juni begint het opbouwwerk

van het festival. Alle hulp is wel-

kom voor het feest dat op 7 en 8

juni bij het zwemhad wordt ge-

houden.

www.koetstock.nl AD100

Ondernemers praten
met Stichtse Vecht

De Ondernemersvereniging Koc-

kengen nodigt alle Kockengense

ondernemers uit voor een overleg

met de gemeente Stichtse Vecht op

woensdag 29 mei. De Onderne-

mersvereniging heeft onder meer

het gesprek met de gemeente aan-

gevraagd omdat steeds meer Koc-

kengense ondernemers niet meer

worden uitgenodigd voor aanbe-

stedingen binnen het eigen dorp.

Het overleg begint om 20.00 uur

in verenigingsgebouw Irene. AD100

LINSCHOTEN

Opgeven voor toernooi
golfenmet je voeten

Voetbalvereniging Linschoten en

de buurtsportcoach houden zater-

dag 1 juni een footgolfevenement

voor kinderen. Bij de voetbalver-

eniging wordt een footgolfbaan

uitgezet met negen holes. Het is de

bedoeling om met zo min mogelijk

schoten de bal in de hole te krij-

gen. Kinderen kunnen zich in

teams van vier opgeven voor het

evenement, dat van 10.00 tot 16.00

uur duurt. Om 17.00 uur is er een

afsluitende barbecue. Voor meer

informatie of een inschrijfformu-

lier, mail naar laurens.buurtsport-

coach@montfoort.nl. AD100

MIJDRECHT

Zwemvierdaagse in
het Veenweidebad

In het Veenweidebad wordt vol-

gende week meegedaan aan de Na-

tionale Zwem4daagse. Het evene-

ment is een initiatief van het

zwembad zelf en van zwem- en

polovereniging De Amstel. Er wor-

den meer dan tweehonderd deel-

nemers verwacht. De vierdaagse

gaat maandag om 18.00 uur offici-

eel van start. Het startschot wordt

gegeven door wethouder Moolen-

burgh en meervoudig Nederlands

Kampioen en Olympiër Nick Drie-

bergen. Elke avond kan er van

18.00 uur tot 21.00 uur gezwom-

men worden en op woensdag en

vrijdag tot 20.30 uur. De vier-

daagse wordt vrijdagavond afge-

sloten met zwemdisco en de uitrei-

king van medailles en certificaten.

Inschrijven kan online of bij het

zwembad. AD100

www.deamstel.zwem4daagse.nl
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Nieuws uit
uw omgeving
Deze wijkenpagina ver-
schijnt dagelijks. Heeft u
ook een nieuwtje voor deze
rubriek? Stuur uw bericht
naar gh.ikhebnieuws@ad.nl.
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Brugman Milox NIEUW!
Eén van de keukens uit onze ruime collectie

Brugman actieprijs

€ 10.750,-
Prijs zoals afgebeeld.

Brugman Caprera
Een greep uit onze grote badkamercollectie

Brugman actieprijs

€ 6.825,-
Prijs zoals afgebeeld excl. tegels.

Badkameractie:

20%
korting op

sanitair

+
gratis
tegels

t.w.v.

€ 500,-

Keukenactie:

30%
korting op

keukenmeubelen

+
40%

korting op
topapparatuur

Tegelvloeren

GRATIS

gelegd

Maandag

t/m vrijdag tot

21.00 uur

open

Prijsje
Geluk!

Win een keuken,

badkamer of

een Opel Adam

t/m 2 juni!

Bezoek ook eens www.brugman.nl

ZONDAG 2 JUNI GEOPEND

Utrecht, Hollantlaan 14
Woonboulevard, tel. 030-2888471

Non trapt de
deuren open
KOCKENGEN • Zuster overste
Cecylia lijkt verlegen enmis-
schien ís de Poolse non dat
ook wel. Dat neemt niet weg
dat zemet harde hand pro-
beert om het leven van ver-
standelijk gehandicapte kin-
deren in haar dorpWielkie
Oczy beter te maken. De afge-
lopen drie weken toerde ze
door Nederland om te kijken
op zorgboerderijen en andere
zorginstellingen, met als af-
sluiting een werkbezoek aan
Abrona Kunst en Koffie. ‘De
openheid van de instellingen
hier is fantastisch. In Polen
leven onze tehuiskinderen in
een gesloten wereld. Dat moet
anders. Ik zet de deuren van
ons tehuis niet open, nee, ik
tráp ze open.’
FOTO DOUWE ANNE VERBRUGGE


