
WWW.SKIPISTENIEUWEGEIN.NLTEL 030 688 44 64

ZONDAG 7, ZATERDAG 13, ZONDAG 14 

SEPTEMBER van 11.00 tot 17.00 uur 

Proeflessen skiën en snowboarden (45 minuten)

€ 7,50 p.p. inclusief materiaal.

Tijdens deze Open Dagen 40% KORTING 

op alle artikelen in onze skiwinkel.

OPEN DAGEN

Adriaen Beyerkade 32, Utrecht
T 030-2731740   di. t/m za. 9.30-17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop  •  Verkoop  •  Veiling  •  Verpanden  •  Beleggen

 

EXCLUSIEF
GESELECTEERD.NL

WWW.VANDIJKTUINEN.NL of bel 030-6567676

ZATERDAG OPEN OP AFSPRAAK

OPEN
Pasar Malam

Vrijdag 13.00 u

Zaterdag 12.00 u

Zondag 12.00 u
      

Dijnselburg
Badm. Schenkpad 2
06 - 514 72 877
www.wnproductions.nl

RESTAURANT 
Breudijk 60 Harmelen 030-6773355

www.kortjak.nl 
700 meter v.a.kasteel ”De Haar”

P

LUNCH EN 
DINNER

meer dan 100 soorten 

pannekoeken

 ‹www.vechtstroom.nlWoensdag 3 september 2014

Bezorger worden?
Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Afgelopen zaterdag vond de tiende Vreelandse 
‘Bromfi etsrees’ plaats. Meer dan veertig overwegend 
mannelijke deelnemers knetterden met bromfi etsen van vóór 
1965 - ook met rol aangedreven - hun rondjes rond de kerk. 
Met dranghekken en hooibalen wordt de route veilig afgezet. 
De meeste deelnemers komen uit Stichtse Vecht, maar ook 
Drenthe en Zeeland zijn vertegenwoordigd. Van ‘Mijnheer 
Pastoor’ krijgen alle kleurrijk uitgedoste deelnemers de zegen 
voor een goede afl oop. Dan telt commentator Erik Kuperus 

samen met het enthousiaste publiek af: 3 – 2 – 1 – start! De 
‘rees’ gaat echter niet om het winnen, maar om de nostalgie 
en de gezelligheid. Sommige deelnemers gaan met gestrekt 
been door de bocht, al dan niet met een biertje in de hand. 
Degene die toevallig over de streep gaat wanneer de enorme 
zandloper - gemaakt van twee colafl essen - leeg is, wint de 
eerste prijs. Rijk Zeldenrijk (75), een van de organisatoren: 
“Prachtig toch? Het hele jaar sleutelen aan je bromfi ets en 
dan hier fanatiek meedoen aan deze ‘rees’!” Esther Smid

Met een biertje op de brommer

VECHTSE 
VAARPARADE
Er valt veel te beleven (en te 
winnen) op en langs de Vecht 
op 13 september. 

3/20»

DE WEEK IN 
BEELD
Foto’s van verschillende eve-
nementen door en voor onze 
lezers.

21»
Flashmob, vrijmarkt, workshops

MAARSSENBROEK - Opgeven 
bij het beheerderskantoor 
Bisonspoor op de verdie-
ping van het winkelcentrum 
schuin tegenover de Bison-
Bowling. 
Om 14.30 uur gaan kinderen 
samen met de dansgroepen 
New Feel the Beat en Dancin 
Vechtstreek een dans instu-
deren voor een fl ashmob die 
om 16.30 uur wordt uitge-
voerd. Olifant Toy Toy komt 
de kinderen aanmoedigen. 
Vanaf maandag 8 september 
liggen er kleurplaten  in de 
winkels van het winkel-
centrum voor de kleurwed-
strijd; informatie henneke-
vanleeuwen@live.nl.
Voor de jongeren wordt er 

van 13.00 tot 17.00 uur een 
wipe out gehouden op het 
middenterrein in Pauwen-
kamp nabij het Niftarlake 
College. Tevens starten daar 
om 13.00 uur een speurtocht 
en om 14.00 uur een work-
shop graffi ti. In Second Base 
in MFA Safari beginnen om 
15.00 uur een Kunst-lab, 
workshop vecht- en ver-
dedigingssport, workshop 
opname-studio, workshop 
rap en het PEER-projekt. 
Om 17.00 uur wordt een po-
ging gedaan om het record 
‘broek’hangen te verbeteren. 
Van 19.00 tot 21.30 uur is er 
livemuziek. 
Informatie: vvd@jeugd-
punt.nl

Ook de jeugd heeft een eigen feest ter gelegenheid 
van 40 jaar Maarssenbroek. Woensdag 24 september 
staat in het teken van het thema kinderen en 
jongeren. Zo is er een kindervrijmarkt op de 1e 
verdieping van winkelcentrum Bisonspoor van 13.00 
tot 16.00 uur.

Feestdag 
voor de jeugd

WOONBOULEVARD
UTRECHT

woonboulevardutrecht.com

Breukelen
Tel. (0346) 251639/571852

Fax (0346) 251897

40 Jaar 
Natuurgroep 
Kockengen
KOCKENGEN - Natuurgroep 
Kockengen bestaat 40 jaar. 
Tjidens de jaarmarkt, zater-
dag 6 september, verzorgt 
de groep op het terrein bij 
het Driestammenplein een 
bijzonder natuurommetje 
met daaraan verbonden een 
quiz. Voor de jeugd houdt 
Marijke Zoetelief, natuur-
gids van het IVN, van 11.00 
tot 12.30 uur een wateron-
derzoek. De verzamelde 
waterbeestjes kunnen dan 
worden onderzocht. 

Zomer en Bosschaert snelste Maarssenaren
MAARSSEN – De 68ste Maars-
sense Vechtloop is met circa 
1.000 deelnemers zeer suc-
cesvol verlopen. Onder hen, 
nog steeds ook als oudste 
deelnemer de 82-jarige Mar-
tin Mol, die de vijf kilome-
ter volbracht in een tijd van 
45.04 minuten.  De wissel-
beker voor de snelste Maars-
sense deelneemster ging 
naar Mariska Bosschaert, 
bij heren kwam Gerben Zo-
mer als snelste Maarssenaar 
over de finish. 

Op de eerste plaatsen ein-
digden: 

1,5 km. meisjes: 1. Anne 
Hardeman (7.11)
1,5 km. Jongens: 1. Wouter 
van Gorcom (6.23)
3 km. meisjes: 1. Tessa Ver-
weij (12.55), 
3 km. jongens: 1. Ok de Kief-
te (11.36)
5 km. dames: 1. Lorraine 
Bruin (19.04)
5 km. heren: 1. Petrus Le-
mes (18.04)
10 km. dames: 1. Mariska 
Bosschaert (41.13)
10 km heren: 1. Timo van 
Beek (33.40)

Kijk op pagina 23 voor meer foto’s
De start van de 3 km voor meisjes. Foto Ria van Vredendaal


