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Muziekschool Hetty Koelewijn
presenteert ’Een reis door de eeuwen’

Amivedi
Stichting Amivedi registreert
vermiste en gevonden huisdieren.
Vermist:
- kater, cypers-grijs-wit met bruine en zwarte vlekken, twee jaar en
gechipt, Prins Clausstraat;
- kater, zwart-wit, zes maanden,
gechipt, weet geen weg in de omgeving, Verlengde Oostsingel.

Leerlingen van muziekschool Hetty Koelewijn
verzorgen vrijdagavond 26 juni een muzikale reis
door de eeuwen heen. Beginnende, gevorderde
en vergevorderde leerlingen laten muziek horen
uit diverse stijlperiodes, van Middeleeuwen tot
moderne tijd. De muziek wordt visueel ondersteund met educatief beeldmateriaal. De uitvoering vindt plaats in de Maranathakerk en begint
om half acht.

Gevonden:
- twee kittens, circa vier weken,
één poesje lapje en één katertje
donker cypers met wit staartpuntje, Johan Vermeerstraat.
Voor meer informatie: Paula Bos,
tel. 472 86 54 of www.amivedi.nl.

Youth Fire

Het centrum op sportpark de Vinken biedt een scala aan faciliteiten.

Youth Fire is een plek waar jongeren van 15+ kunnen relaxen,
chillen maar bovenal zichzelf
kunnen zijn. Hapjes en drankjes zijn gratis!
En eenmaal per maand organiseren ze iets leuks met elkaar, zoals
bowlen, een darttoernooi, of ze
kijken een film. Als laatste activiteit voor de zomervakantie gaan
ze waarschijnlijk barbecueën op
het strand. Verder draaien ze coole muziek, die toch verantwoord
is en af en toe nodigen ze een band
uit.
Iedereen is van harte welkom op
de vrijdagavonden vanaf 20.30
uur. Youth fire zit in de kantine
boven Steven Koelewijn 2-Wielers, Zuidwenk 82.

Zomermarkt
CGK Eemdijk
De Christelijke Gereformeerde Kerk van Eemdijk houdt
zaterdag 27 juni een zomermarkt.
Belangstellenden kunnen tussen
negen en half vier een kijkje komen nemen. Naast een keur aan
artikelen die te koop worden aangeboden, kan er wat gegeten of
gedronken worden. Tevens kunt
u vertoeven op een terras.

Fitness, beauty, wellness, fysiotherapie, diëtetiek en restaurant in beeld

Open dagen Rules for Health
op 26 en 27 juni
Health-, beauty- en wellnesscenter Rules for Health is inmiddels al tien maanden open en velen
hebben de mogelijkheden van het leisurecentrum
al ontdekt. Toch zijn er nog wekelijks nieuwe bezoekers die verrast zijn wat er zich allemaal afspeelt achter die vijver met dat zwembad erachter. Voor al die mensen die nog nooit geweest zijn,
of nog slechts met een enkel onderdeel kennis
hebben gemaakt, organiseert Rules for Health op
vrijdag 26 en zaterdag 27 juni open dagen.
dachte begeleiding. Tevens biedt
de modernste fitnessapparatuur
van marktleider Life Fitness een
opbouw in trainingsniveau; zowel
voor de gevorderde fitnesser, als
voor de beginner is er geschikte apparatuur.
Roel Bos: ,,Heeft u nog nooit gefitnesst en bent u bang dat de apparatuur te ingewikkeld voor u is? Kom
dan naar de fitnesszaal en ervaar
het tegendeel!
Bent u meer geïnteresseerd in
groepslessen? Schrijf u dan in voor
de groepslessenclinic. Deze bestaat uit 30 minuten spinning, 15
minuten Caribbean Workout en 15
minuten Tae-Bo. Aan deze clinic
kan iedereen meedoen, zowel de
beginnende als de
gevorderde sporter. U kunt zich op
WWW.DUYST.NL
de open dag zelf
opgeven bij de receptie.
Naast deze sportieve kennisma-

Het centrum op sportpark de Vinken biedt een scala aan faciliteiten.
Een lidmaatschap bij Rules for
Health houdt dan ook meer in dan
fitness alleen; ook alle groepslessen en gebruik van sauna’s, zwembad en jacuzzi zijn inbegrepen. Zo
wordt - voor een aantal mensen
- het verplichte sportuurtje een
avondje uit.
Op de open dagen kunt u ervaren
wat sporten bij Rules for Health
inhoudt. Naast de mogelijkheden die Rules for Health te bieden
heeft, onderscheidt het centrum
zich van andere sportcentra door
de professionele fitnessinstructeurs die te allen tijde in de fitnesszaal aanwezig zijn voor door-
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king kunt u op de open dagen ook
bij onze diëtiste terecht voor een
gratis gewichtsanalyse of kunt u
een hapje en drankje proeven in
ons restaurant. Ook is er speciaal
voor de zaterdagse open dag een
leuke lunchaanbieding.’’
Voor mensen die klachten hebben van het bewegingsapparaat
(gewrichten en spieren), is er een
fysiotherapeut aanwezig. Daar
kunnen vragen gesteld worden en
wordt duidelijk dat de kwaliteit en
professionaliteit ook bij dit onderdeel hoog in het vaandel staat. Fysio 4 You beschikt over tien therapeuten met verschillende specialisaties, naast bijzondere apparatuur
waarmee rugklachten (de Huber)
en sportblessures (de Cellu M6)
zeer effectief behandeld kunnen
worden.
Wie de open dagen bezoekt krijgt
een aardige attentie mee en dingt
mee naar leuke prijzen door middel van een verloting. Besluit u lid
te worden op deze dagen, dan verlengt Rules for Health uw abonnement met twee maanden extra
en natuurlijk gratis (vraag naar de
voorwaarden)!
De open dagen zijn op vrijdag 26
juni van 19.00 tot 21.00 uur en
op zaterdag 27 juni van 10.00 tot
14.00 uur. De groepslessenclinics
zijn op vrijdag van 20.00 tot 21.00
uur en op zaterdag van 11.00 tot
12.00 uur. Schone sportschoenen
zijn hierbij verplicht. Mocht u nog
vragen hebben, dan belt u met 299
82 99.

De wereld om ons heen is vol
geluid. Uit geluidsinstallaties,
radio’s en iPods komen allerlei
soorten muziek: sfeermuziek,
klassieke muziek, pop- en rockmuziek. Al die muziek bestaat uit
meerdere stemmen door elkaar,
meerstemmige muziek. We kunnen ons niet voorstellen dat er
ooit een tijd was waarin alle muziek eenstemmig was. Toch is dat
wel zo. Tijdens de muzikale reis
door de eeuwen heen laten leerlingen van Hetty Koelewijn horen
en zien hoe de klassieke muziek
zich ontwikkelde.
De reis begint in de Middeleeuwen: het Gregoriaanse gezang
dat toen in kerk en klooster klonk,
was eenstemmig. Pas later werd
de muziek, die eerst uitsluitend
vocaal was, uitgebreid met kwarten en kwinten, die parallel met de
melodielijn meebewogen. Uit de
stijlperiode Renaissance (14501600) laten leerlingen psalmzettingen op orgel horen maar ook
statige dansen, als de Pavane.

Beste
gemeenten
Op de Elsevierranglijst beste
gemeenten neemt Bunschoten
de 76e plaats in. In totaal telt de
lijst die door Naarden wordt
aangevoerd 441 gemeenten.
De hoogst geklasseerde buurgemeente van Bunschoten is Baarn
met een 15e plaats. Van andere
omringende gemeenten staat
Nijkerk op 26, Amersfoort op
30, Eemnes op 36, Soest op 41 en
Leusden op 43.
Tijdens het onderzoek is gelet op
de optimale mix van fraai wonen,
natuur en recreatie.
Maar ook naar werkgelegenheid,
de nabijheid van ziekenhuizen,
scholen, winkels, cultuur en uitgaansleven. Voort telde de vraag
mee waar het sociaal klimaat prettig is en de criminaliteit laag.

Hoge score Bunschoten
NIEUW

NIEUW

Waar krijgt de burger het meeste waar
voor zijn geld. In de profijtindex woonlusten versus woonlasten die Elsevier
maakte, scoort Ameland het hoogst van
de 441 gemeente.
Bunschoten behaalt op deze lijst een hoge
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Deze schitterende luxe hoekwoning is prachtig verbouwd en heeft veel
bijzondere eigenschappen zoals een luxe keuken, badkamer, woonkamer
met royale achteraanbouw, prachtige tuin op het zuiden, een ruim balkon
en carport. Er is sprake van een zeer luxe afwerking en gebruik van kwaliteitsmaterialen. Deze woning kunt u zonder extra investering direct betrekken.
Begane grond: Het voorterrein en de carport bieden u de mogelijkheid voor
het parkeren van meerdere auto’s. De aanpandige berging met bergzolder
(vlizotrap) heeft een aansluiting voor de wasmachine en droger. Via de zijentree komt u in de hal met plavuizen vloer, modern toilet (hangend met soft
close systeem), garderobe, (nieuwe) meterkast en trapopgang. Door de royale uitbouw van 2,5 mtr. aan de achterzijde is de tuingerichte woonkamer zeer
royaal te noemen. De woonkamer heeft deels plavuizen vloer en deels tapijt,
gladgestucte muren, stucplafond, kunststof raampartij, zijraam, fraaie gas
inbouw open haard, trapkast en openslaande tuindeuren. De luxe L-vormige
keuken (eind 2006) is afgescheiden van de woonkamer middels een rechthoekige toog en is v.v. diverse inbouwapparatuur o.a. keramische kookplaat,
combimagnetron, vaatwasser en koelkast. De tuin met grote tegels als sierbestrating, diverse borders, bomen, schuttingen en elektrische zonwering is gelegen op het zuiden. U heeft tevens een achteruitgang op het fiets/voetpad en
ook is er voldoende ruimte naast de woning.
1e verdieping: Overloop. 3 slaapkamers (w.v. 1 slaapkamer met kunststof deur
naar royaal achterbalkon, gelegen op het zuiden) met kunststof kozijnen en
horren. Moderne luxe badkamer met elektrische vloerverwarming, stucplafond met spotjes en sanitair, o.a. ligbad, inloopdouche met glazen wand en
douchekolom, wastafelmeubel, toilet (hangend met soft close systeem) en
designradiator.
2e verdieping: Vaste trap naar de zolderverdieping met diverse bergruimtes
en cv-combiketelopstelling van het merk Nefit (2008).
Bijzonderheden: 2OYALE UITGEBOUWDE HOEKWONING s CARPORT s BALKON s TUIN
OP HET ZUIDEN s DE WONING IS RECENT OP VEEL ONDERDELEN GERENOVEERD s LUXE
AFWERKING s BOUWJAAR CA  s INHOUD CA  M3 s KAVELOPPERVLAK  M2 s
oplevering in overleg

Vraagprijs: ` 349.000,-k.k.
Register makelaar-taxateur o.g.
Spuistraat 12
Tel. 299 22 99
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score. Onze gemeente neemt de zevende
plaats in. Van de omringende gemeenten
staat Soest op de vijf en Nijkerk op acht.
Het minste waar voor hun geld krijgen de
inwoners van het Noord-Hollandse Wieringermeer.

Voor deze gelegenheid mogen de
leerlingen spelen op een speciaal
in die tijd bedacht instrument, het
spinet. De reis wordt voortgezet
in de Barok. Educatieve beamerbeelden en een informatief stukje
kunstgeschiedenis, door de leerlingen zelf opgezocht, verleven-

digen de muzikale reis. Er klinkt
muziek van Bach, Pachelbel, Purcell en Scarlatti, opnieuw op orgel
en spinet. Uit de Klassieke periode wordt muziek gespeeld van
Beethoven, Mozart en Haydn, nu
op de moderne piano.
In de Romantiek werd door componisten vooral het gevoel geuit
in muziek. Het was de periode
van liefdesvreugde en leed, ochtend- en avondschemeringen.
We horen nu pianomuziek van
Schubert en Grieg, Schumann
en Chopin. De einduitvoering
wordt besloten met twintigsteeeuwse muziek voor piano van
Bartók en Debussy, geschreven
rond de eeuwwisseling. Slotwerk

is het monumentale Solemn Prelude van Flor Peeters, gespeeld op
het fraaie orgel van de Maranathakerk.
Behalve ouders , familie en vrienden van de leerlingen is iedereen
van harte welkom deze interessante muzikale reis door de eeuwen mee te maken. De toegang is
vrij en na afloop is er gelegenheid
met elkaar wat te drinken en gezellig na te praten.
Mensen die overwegen het volgend seizoen orgel-, piano- of
keyboardlessen te nemen of een
stemvormingscursus te doen,
kunnen informatie inwinnen bij
de docente. Muziekschool Hetty
Koelewijn is te vinden op Blauwe
Reiger 9.

Eerste openluchtsamenkomst
smaakt naar meer
De eerste openluchtsamenkomst van de evangelisatiecommissie van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente vond
woensdag 17 juni plaats. Deze samenkomst was
in het bijzonder afgestemd op de kinderen tot
twaalf jaar.
Het was spannend, want de afgelopen jaren hadden de openluchtsamenkomsten de wind
niet bepaald in de rug. Het aantal
samenkomsten liep terug. Er waren regelmatig pittige tegenslagen
en ook de belangstelling liet te
wensen over. Op deze woensdag,
kwam het in elk geval allemaal
goed. Met veel kinderen en een
leuk programma werd het een
prachtige samenkomst.
Er waren al veel kinderen verzameld voor de partytent. Twee
christenclowns waren ondertussen druk bezig om de aandacht
van de kinderen te trekken en ze
naar de partytent toe te sturen. En
ook de mensen die een bijdrage
zouden leveren stonden klaar.
Erna en Willem
Vedder, die voor de
muzikale omlijsting zouden zorgen, zongen al wat
liederen. Er werd
gestart met de eerste meezinger voor
de kinderen ’Stamp
eens met je voeten’
van Herman Boon.
Na enkele liederen
werd het woord
gegeven aan Jasper
van Oort. Hij wist
de aandacht van de
kinderen behoorlijk vast te houden
toen hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
vertelde.
Vervolgens zong
Erna heel toepasselijk ’Ik was hongerig’ van Elly &
Rikkert, waarin

K

Donderdag 25, vrijdag 26
en zaterdag 27 juni

heel sterk de naastenliefde naar
voren komt. Na ’God kent jou
vanaf het begin’ werd de kinderen
een Afrikaans liedje aangeleerd.
Willem en Erna hebben samen
ook wat zendingservaring en op
een van die reizen hadden ze het
liedje ’Jezus heeft jou mooi gemaakt’ geleerd, waarvan het refrein op zijn Afrikaans Roere lijfje
roere klinkt. Door middel van een
quiz werkte Jasper van Oort vervolgens naar een toepassing toe.
Na nog een lied, riep Erna de
clowns eens naar voren, die tussen de kinderen waren gaan zitten. Ook de clowns hadden nog
een boodschap, die zij in al hun
onhandigheid, wilden overbrengen. Met veel koffers waren ze

langsgekomen, want ze waren
onderweg naar hun vakantiebestemming. Voor de partytent
liet een van hen een koffer open
vallen. Alle inhoud lag op straat.
Toen alles er weer in ging, ontstond er tussen de clowns een
meningsverschil: moest de Bijbel nu wel of niet mee op vakantie? Hierna werden de kinderhits
’Lees je Bijbel’ en ’Zit je deur nog
op slot’ door bijna alle kinderen
meegezongen.
Op vrijdag 26 juni vindt de volgende
openluchtsamenkomst
plaats. Ook deze bijeenkomst zal
in het bijzonder gericht op de kinderen van vier tot twaalf jaar. Maar
natuurlijk is iedereen van harte
uitgenodigd deze bijeenkomst bij
te wonen. Op deze avond houdt
Jannie van Halteren een kindervertelling over de reis van Paulus
naar Damascus. Er wordt ook
weer gezongen met elkaar. Iedereen is van harte welkom om 19.00
uur op het plein bij de Sweelinckstraat.

Kinderen doen goed mee. (foto: de Bunschoter)

Onduidelijkheid over
schade aan deur
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Er is onduidelijkheid
ontstaan over de toedracht van de beschadiging van een buitendeur
van de Maranathakerk.

De Bunschoter berichtte
vorig week op basis van

enkele bronnen dat dit het
gevolg zou zijn van het
kwaad weglopen uit een
dienst door Peter Frans
Koops. Het raadslid was
boos omdat een predikant
zich kritisch uitliet over de
PVV.

Koops zegt dat hij de buitendeur gebruikt heeft op
een manier zoals hij dat
normaal ook doet.
Onduidelijk is hoe de
schade dan wel is ontstaan.

Op korte termijn hebben wij plaats voor een

DAT KAN
MAKKELIJK
MET EEN
AOW VAN
683,- P/MND !
DAT KAN
MAKKELIJK
www.ouderenfonds.nl
MET
EEN
Vergeet-ze-niet!
AOW VAN
683,- P/MND !

HELFT
* M.u.v. Crocs, Birkenstock en Teva

Voor de verkoop van VIS vanuit één van onze verkoopwagens.
-

- (een beetje) ERVARING is een pré
BE-rijbewijs (of het willen halen) een must

Om samen te onderzoeken wat de (groei-)mogelijkheden
voor jou zijn binnen ons bedrijf, nodig ik je van harte uit om
te bellen voor een afspraak!
VIS.spakenburg
Bert van de Coterlet
(06) 53 47 85 06

Kijk ook eens op www.vispuntdenhaag.nl

