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Gemeente gaat vaker plastic inzamelen
Om alles goed te kunnen verwerken, heeft de gemeente besloten
over te gaan tot een tweewekelijkse inzameling van plastic afval.
Vanaf maandag 3 en dinsdag 4 mei wordt het plastic iedere twee
weken opgehaald.
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Verantwoordelijk
wethouder
Willem Heinen over de extra inzameling: ,,Ik ben erg blij dat men

zo enthousiast meedoet aan de
plasticinzameling. Door tweewekelijks in te zamelen, kunnen we

van het plastic afval. Tevens zijn
er extra uitgiftepunten voor de
plastic zakken.
Naast het gemeentehuis en aanbiedstation kunnen de zakken
ook bij de C1000-vestigingen en
de Super de Boer worden verkregen.

de inwoners nog beter van dienst
zijn. Ik hoop dat er nu nog meer
mensen meedoen, zodat we met
elkaar werken aan een beter milieu.’’
In de week van 3 mei ontvangen
alle huishoudens een kalender
met daarop de nieuwe ophaaldata

Filmvoorstelling
Huiskamer

Kluut 11
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Jaap Bunk gaat in de Huiskamer een film vertonen over
de evacuatie van Tijmen Hopman uit Bunschoten in 1940.
U bent van harte welkom.

Eemdijk 116 + 116A
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De voorstelling vindt plaats op
woensdag 14 april om 10.00 uur
in de Huiskamer, De Woelige
Hoek, Kuyperstraat 20. De toegang is gratis.Mocht u nog nooit
in de Huiskamer geweest zijn,
is het handig om het volgende
te weten: bent u vaak alleen en
heeft u behoefte aan een praatje
dan kunt u elke woensdagmorgen hier terecht van 10.00 tot
12.00 uur.

Jan Steenstraat 20
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U hoeft geen afspraak te maken.
De kosten zijn E 1,00 voor een
kopje koffie/thee. Ook kunt u
meedoen aan een spelletje, als
u dat wilt. U wordt ontvangen
door de gastvrouwen, die u hartelijk zullen verwelkomen.

Eemlandia 13
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Juf Lisette laat het wandbord zien.

’t Kwetternest neemt na 35
jaar afscheid van juf Lisette

Kemphaan 14
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Juf Lisette nam op woensdag 31 maart na 35 jaar afscheid van de
peuters van ’t Kwetternest. Heel veel peuters in Bunschoten
hebben in die 35 jaar bij juf Lisette in de groep gezeten. Bestuur
en collega’s hadden op een eerder tijdstip al officieel afscheid genomen, maar op deze dag was het de beurt aan de peuters.
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Juf Lisette werd die morgen opgehaald door een paar collega’s
en naar de peuterspeelzaal gebracht. Daar kreeg ze een mooie

Willem Dreesstraat 9
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Als u op de woensdag niet kunt,
is er ook een inloop op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
in de Maranathakerk. Ook deze
inloop is voor iedereen toegankelijk. Geregeld wordt er een activiteit georganiseerd, die in de
krant en op de kabel aangekondigd wordt.

planten dus werd zij verrast met
diverse bloemen- en plantencadeautjes van elke peuter van haar
groep. En voor alle peuters was
er natuurlijk drinken en een traktatie. Als aandenken kreeg juf Lisette ook nog een wandbord met
pasfoto’s van alle peuters van haar
groepen en foto’s van haar collega’s.

U bent dus op deze dagen van
harte welkom. Voor de woensdag geldt: heeft h geen vervoer,
bel dan Douwe Kleine, tel 298 45
21. Hij haalt u op en brengt u ook
weer thuis. Neem ook gerust iemand mee.

75 JAAR

Zwaard 35

NIE

®

en de

: iedere woensdag
: dinsdag 16.00 uur
: dinsdag 12.00 uur
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feestmuts op. Allereerst werd er
gezongen en daarna mochten de
peuters haar een cadeautje geven.
Juf Lisette houdt van bloemen en

30

Lenteconcert in Het Baken

In Het Baken wordt vrijdag 9
april een lente-inloop-concert
georganiseerd door Muziekschool Hetty Koelewijn. De
Muziekschool van Hetty Koelewijn bestaat dit jaar 25 jaar.
Dat jubileum moet natuurlijk
muzikaal gevierd worden en
Hetty zocht daarom naar leuke
locaties. Ze vroeg aan Alinda
Bol, eigenaresse van Het Baken, of het mogelijk is om een
concert te geven in deze winkel.
Alinda, altijd enthousiast te krijgen voor nieuwe ideeën, vond het
meteen een leuk plan. Het concert
vindt plaats van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Er zullen twaalf
leerlingen aan meewerken. Er is
een piano gehuurd en er zijn zitplaatsen, zodat u/jij heerlijk kunt
genieten van dit muzikale gebeuren.
Het programma van deze avond:
Wonderwereld vol geheimen:
volksmelodie uit Wales, tekst:
Ria Borkent,
Arabesk van Burgmüller,
Canon in d van J. Pachelbel,
Pour my love on you van Kees
Kraayenoord, Lieder ohne worte
van F. Mendelssohn, Swan lake
van I. Tchaikovsky, A Very Special
Day van W.A. Palmer, Ps. 16 Ik val
niet uit Zijn Hand uit Psalmen van
nu, Ps. 84 Wat hou ik van uw huis
uit Psalmen van nu,
Kom Jezus kom: geestelijke liederen, Abba Vader: idem, Juich,
want Jezus is Heer: idem,
Divertimento:
Allegro van J. Haydn,
Til mij op: Opwekkingslied 581,

Amazing Grace, Heerser over alle
dingen: Opwekkingslied 672,
Groot is de Heer: Opwekkingslied 267, Getsemané: Kees Kraayenoord, Ik ben zo dankbaar: Opwekkingslied 580.
Dit concert is het eerste in een
reeks van vier. De volgende concerten staan gepland op: vrijdag

Enkele leerlingen poseren met een zelfgemaakt schilderij. V.l.n.r.: Cathelijne Hoolwerf, Christel van de
Mheen, Melanie Veldhuizen, Anouk van de Mheen, Dilliam Beukers en Esmay de Graaf.

Kinderen tonen hun
kunstwerken in Het Atelier
In Het Atelier in Eemdijk was woensdag 31 maart het resultaat
te zien van de schilderactiviteiten van kinderen in het dorp. Het
Atelier was in de krokusvakantie en de maand maart open geweest voor schildercursussen die door Margriet Schellart werden gegeven.

ook niet te mengen.” Cathelijne
Hoolwerf (10 jaar): ,,Met schilderen lukt alles. Ik gebruik mijn
fantasie. Ik vond het jammer dat
de cursus zo snel voorbij was.”
Margriet Schellart kijkt tevreden
terug op de cursussen en de expositie. ,,Nu alles in het atelier in
een lijst hangt is het echt mooi en
fleurig om te zien. Het geeft mij
veel voldoening als ik zie wat de
kinderen gemaakt hebben.
Zelf schilder ik heel graag; je gaat
er beter van kijken hoe alles om je
heen is. Ik kijk ook graag naar
schilders die weer met een heel
andere stijl en kleurgebruik werken. Iets van die aandacht en dat
plezier probeer ik door te geven.
Het is fijn dat zoveel kinderen het
graag doen.”
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De kinderen uit Eemdijk waren
tijdens de cursussen erg enthousiast, vertelt Schellart. ,,Ze willen
graag iets op papier zetten met
hun penseel en vonden het mooi
om verschillende kleuren te gebruiken.’’ Schellart zelf gaf de kinderen daarnaast met veel plezier
de gelegenheid om te schilderen.
Er was een schildergroep voor
kinderen van 6-8 jaar en een groep
van 9-12 jaar. De eerste groep bestond uit elf kinderen en er staan
hiervoor zelfs nog kinderen op de
wachtlijst. De andere groep bestond uit negen kinderen. De resultaten waren bijzonder verrassend, net als de commentaren van

de kinderen zelf. ,,Ik vind het heel
fijn om te schilderen”, gaf een van
hen aan. ,,Thuis mag ik dat niet.”
De kinderen maakten schilderijen over van alles en nog wat; van
een zelfportret tot hun huisdier
en van voetbalschoenen tot een
regenboog. Vooral het feit dat ze
hun fantasie konden gebruiken,
sprak de meesten erg aan. ,,Als je
aan het schilderen bent, krijg je
meer fantasie”, vertelt Christel
van de Mheen (10 jaar). ,,Van tevoren wist ik niet zo goed wat ik
wilde doen en ik durfde de verf
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18 juni in de bibliotheek, zaterdag
9 oktober in de Immanuelkerk en
vrijdag 19 november in de Haven.
Iedereen is van harte welkom vrijdagavond in Het Baken, De Ziel
21. De winkel is gewoon geopend,
zodat u naar hartenlust kunt winkelen onder het genot van live
muziek!
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Kijk snel op de achterpagina van deze krant

(Ingezonden mededelingen)
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Vrijdag 9 april

A m e r o n g e n S i e r b e s t r a t i n g B . V.
SIERBESTRATING & NATUURSTEEN B.V.

Schitterende showtuin van meer dan 2000 m2
Verkoop en aanleg van alle soorten sierbestrating!
Oostsingel 76a - Bunschoten - Tel 033-2999969
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HARD STYLE
DJ DERBYw
Met DJ Knox en DJ Nawi
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Wilt u op de hoogte blijven
van het plaatselijke
nieuws? Dan kunt
u de Bunschoter
niet missen!
Neem een abonnement
ement voor een half jaar,
voor,
een
dan kuntt u ’proeven’
oeven’ watu dee redactie
edactie
kun van ’prr
van
de Bunschoter u wekelijks voorschotelt.
Door het
et invullen van onderstaande
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bon krijgtstaan
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h ale
nieuwsblad een half jaar lang wekelijks op maandag en
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vrijdag in de bus voor slechts
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E 10,- (normaal E 24,50).

✄

✄

Ik neem een abonnement op de Bunschoter voor de periode van
een half jaar (wilt u het abonnement niet verlengen, dan dient
u uiterlijk een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen).
Naam: ......................................................................................................
Adres: ......................................................................................................

Open vanaf
20.00 uur
Gratis entree
www.dejantjes.com

Postcode: .......................... Tel.nr.:

.......................................................

Handtekening: .......................................................................................
Ik machtig hierbij De Bunschoter het verschuldigde factuurbedrag
automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Bank- of gironummer:........................ ......................................................
Handtekening: ................................... ......................................................
Vul snel bovenstaande bon in en deponeer deze in de brievenbus van het kantoor van de Bunschoter, Broerswetering 10 of Celciusweg 1. U kunt ook mailen naar info@de.bunschoter.nl of bellen: (033) 299 29 00.
Deze lezersaanbieding is alleen geldig als u in 2009 geen abonnee van de Bunschoter bent geweest.

